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Erasmus30 intézményi fotópályázat:

Az én Erasmusom
2017-ben 30 éves az Erasmus program, az Óbudai Egyetem – Nemzetközi Oktatási Irodája
fotópályázatot hirdet az évforduló alkalmából.
Az Erasmus 1987-ben indult csereprogramként, azzal a céllal, hogy a felsőoktatásban tanuló
hallgatók belekóstolhassanak abba, milyen egy másik országban élni és tanulni. Ma már az
Erasmus+ számos további egyéni és intézményi lehetőséget kínál, legyen szó önkéntességről,
szakmai gyakorlatról vagy nemzetközi projektekben való részvételről.
Olyan fotókat várunk, melyek az Erasmus+ programmal kapcsolatosak, például milyen
lehetőségeket kínál az Erasmus+, akár a nyelvtanulás, a szakmai gyakorlatok vagy az
önkéntesség terén, valamint sok-sok más témában, továbbá korábbi Erasmusos élmények során
készült fotókkal is lehet pályázni.
Kategóriák:
I.
II.
III.
IV.

Hallgatói élet
Különleges barátságok, Erasmusos barátaim
Kulturális különbségek, tapasztalatok
Szakmai/tudományos (laborban, gyakorlati helyen, munka közben készült fotók)

Legyél rajta a képen!
A beküldött pályaműveket közzétesszük az Óbudai Egyetem – Erasmus facebook oldalán, ahol a
közönség szavazatai alapján kerülnek kiválasztásra a nyertesek. Továbbá a legjobban sikerült
képekből (nem csak a díjazott alkotások) az egyetemi aulákban kiállítást rendezünk.
Pályázók köre/ Pályázati feltételek:
-

A pályázaton részt vehetnek az Erasmus+ programban részt vett, az Óbudai Egyetem és a
jogelőd intézményei diákjai, oktatói, beleértve volt hallgatóinkat is.

Pályázati anyag:
-

Min. 1 – max. 3 db fotó/fő
A pályázati anyag képeit jpg formátumban, rövid cím – választott kategória elnevezéssel kérjük.
A jelentkezésben kérjük adják meg a következő adatokat:
 jelentkező neve
 hallgató esetében kar-szak-évfolyam (volt hallgató esetében mikor és mit tanult)
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oktató esetében beosztás, kar
mikor és hol készült(ek) a fotó(k)

A pályázati anyagokat a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre kell küldeni.
Pályázat benyújtásának határideje:

2017. március 12.
A közönségszavazás várható ideje: 2017. március 13. – 2017. március 19.
Nyeremények kategóriánként:




I. díj: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány
II. díj: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány
III. díj: 10.000 Ft értékű ajándékutalvány

A nyeremények átadására a fotókiállítás megnyitóján kerül sor.
A megnyitó várható időpontja: 2017. március 27.
A Pályázat jogi háttere
Pályázhat minden természetes személy, aki a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.
A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat
érvénytelen. A pályázó a kép beküldésével egyben a pályamunkájáról ki is jelenti, hogy az saját
szerzői műve, azzal nem sért más szerzői jogot, valamint tudomásul veszi, és magára nézve
elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.
A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő
kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek díjmentes felhasználására
minden esetben, a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A kiíró díjmentesen jogosult a művek kiállítására, továbbá díjmentesen használni az alkotást a
kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót –
esetlegesen- könyv alakban, illetve elektronikus formában megjelentesse és ennek érdekében a
pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a
pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja. A kiíró a
pályaműveket fokozott gondossággal kezeli.
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
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