XV. Fotóposzter pályázat a Vízről
A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezetének (MHT BTSz) és a Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Karának (ME MFK) közös pályázati felhívása
a 2021. évi Víz Világnapi Fotóposzter Pályázatra (ELŐZETES KIÍRÁS)
A MHT BTSz és az ME MFK a VÍZ ezernyi arcának, áldásának és kártételeinek, természetben betöltött szerepének, sokirányú felhasználásának, a Víz és az Ember kapcsolatának bemutatására fotóposzter (fotók + magyarázószöveg felhasználásával készített, poszter formájú) pályázatot hirdet. A pályázat bárki számára nyílt!
Témák:
I. A VÍZ hangulati szempontból történő bemutatása (víz, hó, jég, zúzmara, víznyelő, vizes barlang, cseppkövek, forrás, vízesés, vízpart, vízi sportok, fürdők, uszodák, rekreáció, élővilág a vízben és a víz környezetében stb.). CSAK
SAJÁT FOTÓK FELHASZNÁLÁSÁVAL!
II. A VÍZ társadalmi (szakmai) szerepének bemutatása (ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz és beszerzésük, árvízvédelem, a
vízenergia kihasználás, termálvíz és felhasználása, vízi munkák, ökológiai vízfelhasználás stb.). A SZAKMAISÁG
BIZONYÍTÁSÁRA TÉRKÉP, KÉPESLAP, ÁBRA STB. FELHASZNÁLHATÓ A SAJÁT KÉPEK MELLETT!
III. A magyar vízgazdálkodás, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság bármely történésének archív, képi bemutatása. ARCHÍV KÉPANYAG IS FELHASZNÁLHATÓ, A FORRÁS MEGJELÖLÉSÉVEL!
A pályázatot az alábbi 9 kategóriában írjuk ki:

„általános iskolások” részére 14 éves korig (csak az I. témára),

„középiskolások” részére 18 éves korig (csak az I. és II. témákra),

egyetemi, főiskolai hallgatók és ifjú szakemberek részére 35 éves korhatárig (az I., II., III. témákra),

út-törő (korán született) szakemberek részére korhatár nélkül (az I., II., III. témákra).

A pályázat jellege és formája kötött, melynek értelmezéséhez és az ADATLAP letöltéséhez javasoljuk az
eddigi pályázatok fotóposztereit bemutató http://www.fava.hu/, és a http://www.hidrotanszek.hu/vizvilagnapja, valamint a http://www.hidrologia.hu/mht/ honlapok megtekintését.
Egy ötletes, kiemelt első helyezett tavalyi fotóposztert formai mintakén mellékelünk!

A pályázatra beküldött fotóposzter olyan képfelbontású legyen, hogy azt A/3-as méretben, jó minőségben ki
lehessen nyomtatni. (Nagy felbontású képfájl – JPG, GIF, TIF stb. – használatát kérjük!) A fotóposzter színes vagy fekete-fehér lehet, KÖTELEZŐEN MINIMUM 4 képpel, a II. és III. témákban beadandó fotóposztereken minden képhez rövid magyarázó szöveggel.
Pályázni egyénileg, vagy több szerző közös munkájával készült saját fotóposzterekkel lehet. Egy néven (önálló
pályázóként, vagy a csoportosan pályázókként), témánként maximum 1-1, azaz összesen 3 (három) pályázat adható be. Minden poszteren kötelezően fel kell tüntetni a poszter címét, szerzőjét (szerzőit), és szerepeljen rajta,
hogy „A poszter a 2021. évi, MHT Borsodi Területi Szervezet – ME Műszaki Földtudományi Kar által kiírt
Víz Világnapi fotóposzter pályázatra készült”. (Hiányos szövegű, vagy a kiírástól eltérő formájú pályaművet
nem tudunk befogadni!) A pályaművek mellé feltétlenül kérjük a kitöltött adatlapot is!
A fotóposztert KÉPFÁJL-ként, az adatlapot pedig DOC (DOCX) fájlként kérjük megküldeni!
Díjazás:
Az eddigiekben oklevél, pénz és/vagy tárgyjutalom (barlangbelépő, fürdőbelépő, múzeumi belépő, szállodai vendéglátás, szállás, fotópapír, szakmai kiadvány, könyv, könyvutalvány, pendrive, ingyenes konferencia részvétel stb.) átadására került sor, ill. az első 10 év
anyagát az MHT DVD-n kiadta. Ezen a díjazási formák egy részét tervezzük megtartani 2021-ben a COVID járvány általi beszűkített lehetőségeink ellenére, a 2020-ra beérkezett, ki nem osztott tárgyi jutalmak felhasználásával is. A legjobb fotóposztereket –
számbeli megkötés nélkül – minden lehetséges szakmai rendezvényen be kívánjuk mutatni, (a Területi Szervezet Víz Világnapi rendezvényén, az MHT országos vándorgyűlésén, szakmai diáktalálkozókon, egyetemi rendezvényeken, honlapokon, a szponzorok által
szervezett kiállításokon stb.) valamint azokat meg is őrizzük.
A legjobbnak vélt fotóposzterek egy évig dr. Lénárt László egyetemi szobája ajtajának külső oldalán is megtekinthetők!

A pályázatok beérkezési határideje 2021. MÁRCIUS 22 (hétfő), 24:00. A pályázatok leadhatók postai úton (Miskolci
Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros), vagy személyesen CD-n, pendrive-on, de elküldhetők e-mailban is dr. Lénárt László részére (hgll@uni-miskolc.hu címre). A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
ugyanitt lehet személyesen, vagy telefonon: (46-565-111/17-26; ill. 06-20-986-3000). Az AKTUÁLIS ADATLAP, az eddigi kiírások, a szponzorok, az eredmények valamint a fotóposzterek a http://www.fava.hu/ és a
http://www.hidrotanszek.hu/viz-vilagnapja, vagy részben a http://www.hidrologia.hu/mht/ honlapon megtekinthetők!
Az eredményhirdetésre e-mailon keresztül kerül sor 2021. áprilisában. A vírushelyzet miatt szervezett díjátadásra vélhetőleg az
idén nem lesz lehetőség (de ha igen, jelezzük), ezért az oklevelet és/vagy a díjakat postán küldjük el.

A 2019-2020. évi szponzoraink, akik remélhetőleg idén is támogatnak, de új támogatókat is várunk!
A 2021-es szponzori kört a végleges kiírásban, ill. az eredmények ismertetésénél tüntetjük fel!

