
Pályázati kiírás  

 

A pályázatot  „A víz összeköt” címmel a Capa Központ hirdeti meg a Budapest Víz Világtalálkozó 

2016 alkalmából, együttműködve a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, továbbá az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával.  

 

A pályázaton – a pályázati feltételeknek megfelelő – fotográfiákkal és videó-filmmel bárki 

pályázhat. A pályázaton két kategóriában – fotók és videofilmek – lehet pályázni 2000 

után készített, minimum 3, maximum 6 képből álló sorozattal vagy maximum 90 

másodperces videó-filmmel. Egy pályázó csak egy kategóriában indulhat.  

 

A pályázaton kizárólag olyan pályamunkákkal lehet pályázni, melyek nem voltak még 

publikálva online vagy nyomtatott sajtóban, ill. kiállításon sem szerepeltek a pályázat 

időpontjáig. A pályamunkák formai és technikai megközelítése műfaji megkötés nélkül, 

teljesen szabadon kezelhető és értelmezhető.  

 

A pályázók az elkészített alkotásokat a megadott technikai feltételeknek megfelelően – 

elektronikusan töltik fel a bws.capacenter.hu oldalon keresztül. 

 

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el és díjazza. A zsűri kizárólag a 

pályázati kiírásnak megfelelően feltöltött pályamunkánkat díjazza és kategóriánként 

hirdet majd nyerteseket. A pályázat kiírója a pályázókat az eredményről e-mal-ben 

értesíti.  

 

 

 

 

A pályázat csak az alábbi feltételek elfogadása mellett tekinthető érvényesnek: 

 

A pályázó a pályázatra kizárólag olyan alkotásokkal nevezhet, melyek saját tulajdonát 

képezik, és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott képek/filmek szerzői 

jogával kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, mely a 

felhasználást, bemutatást bármilyen módon korlátozná, vagy akadályozná, továbbá, hogy 

a pályázatra benyújtott alkotások elkészítése során hatályos jogszabályok előírásait 

maradéktalanul betartja.  

 

A pályázat kiírója a pályázatra benyújtott alkotásokat a nyilvános eredményhirdetéskor 

levetíti, továbbá „A víz összeköt” projekt kommunikációja során és a projekt 

programsorozatához kapcsolódóan– térbeli és időbeli korlátozás nélkül, minden ismert 

felhasználási módra vonatkozóan – felhasználja, (tetszőleges példányban és alkalommal 

többszörözi, nyilvánosságra hozza, kép- vagy hangfelvételen rögzíti, terjeszti, azt 



számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja, bármely ismert módon a művet 

a nyilvánossághoz közvetíti). 

A pályázat kiírója a felhasználás során a szerzők személyhez fűződő jogainak betartásával 

köteles eljárni.  

 

A pályázat kiírója a pályázatból kizárja azokat az alkotásokat, melyek a közerkölcsöt, illetve a 

közízlést sértik, mások hátrányos megkülönböztetésére alkalmasak, vagy a hatályos jogszabályok 

előírásaival ellentétesek.  

 

 

 


