
 

 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár Bánhidai Fiókkönyvtár

Tatabánya élő múltja Bánhidán
Bányászat, kultúra és a mindennapi élet

Pályázatunk célja, hogy városrészünk, Bánhida régi és új kulturális értékeit
jelenét, az itt élő emberek mindennapjait bemutassuk analóg vagy digitális fototechnikával készült 

Az alkotásokat a következő kategóriákból várjuk:

Minden résztvevő 3 darab, hivatalosan nem publikált
digitális fototechnikával készült alkotással pályázhat, melyet elektronikus formában a leadási határidőig 
eljuttat címünkre. 

Pályázni csak érvényes regisztrációval lehet.

A pályázónak a pályaművek leadásakor jelentkezési lapot kell kitöltenie, valamint nyilatkoznia kell arról, 
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített képeket 
mellett korlátlanul felhasználhatja (onlin

meg. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és fotóinak 
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városrészünk, Bánhida régi és új kulturális értékeit, vele együtt múltját és 
jelenét, az itt élő emberek mindennapjait bemutassuk analóg vagy digitális fototechnikával készült 

alkotások segítségével. 

Az alkotásokat a következő kategóriákból várjuk: 

 junior (18 év alatt) 
 felnőtt (18 év felett) 

 
Minden résztvevő 3 darab, hivatalosan nem publikált, korábbi pályázaton nem szerepelt
digitális fototechnikával készült alkotással pályázhat, melyet elektronikus formában a leadási határidőig 

Nevezés és a fotók beküldése: 

Nevezési díj nincs. 

Pályázni csak érvényes regisztrációval lehet. 

A pályázónak a pályaművek leadásakor jelentkezési lapot kell kitöltenie, valamint nyilatkoznia kell arról, 
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített képeket a pályázat kiírója a kép készítőjének feltűntetése 

korlátlanul felhasználhatja (online, kiállítás, nyomtatás stb.) A pályázót szerzői jogdíj nem illeti 
meg. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és fotóinak 

nyilvánosságra hozatalához. 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár Bánhidai Fiókkönyvtár 
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jelenét, az itt élő emberek mindennapjait bemutassuk analóg vagy digitális fototechnikával készült 

 

, korábbi pályázaton nem szerepelt, analóg vagy 
digitális fototechnikával készült alkotással pályázhat, melyet elektronikus formában a leadási határidőig 

A pályázónak a pályaművek leadásakor jelentkezési lapot kell kitöltenie, valamint nyilatkoznia kell arról, 
a kép készítőjének feltűntetése 

A pályázót szerzői jogdíj nem illeti 
meg. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és fotóinak 



 

 

Pályázati feltétel: 

Nevezési lap 2022. április 5-től lesz letölthető a www. jamvk.hu oldalról. 
Kérjük, hogy számítógéppel legyen kedves hiánytalanul kitölteni, majd PDF-ként mentve továbbítani 

fiókkönyvtárunk címére: 

jamk.banhidai.fiok@gmail.com 

Érvényes regisztrációt és visszaigazolást követően, a képfájlok a pályázati időszak végéig feltölthetők. 

Pályázati időszak: 2022. április 5 - július 31. 

A pályázatra beadandó képeket az alábbi formátumban kérjük megküldeni: 

 300 DPI felbontás 
 JPG formátum 

 a kép hosszabbik oldala minimum 2500, maximum 4096 pixel legyen 
 a fájlok terjedelme legfeljebb 8 Mb lehet 

Minden fájlnévnek tartalmaznia kell a szerző nevét és a kép címét, az alábbi módon: 

Vezetéknév_Keresztnév_Korcsoport_Cím.jpg 

 

Leadási határidő: 2022 július 31. 

 

Eredményhirdetés: 

A díjazott alkotásokból 2022. szeptember 26-án 17 órakor kiállítást rendezünk a Puskin Művelődési 
Házban. 

A kiállatás 2022. szeptember 26 - október 24 között látogatható. 

Cím: 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 4. sz. 

 

Bővebb felvilágosítás és információ: 

JAMVK Bánhidai Fiókkönyvtár 

e-mail: jamk.banhidai.fiok@gmail.com 
telefon: 06-34-311-426, 06-20-252-3170 


