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NemzetkÃ¶zi JÃ¡tÃ©k-FotÃ³pÃ¡lyÃ¡zat 2009!
HozzÃ¡adta: szoffi
2009. július 23. csütörtök 10:56

EmlÃ©keztek mÃ©g a tavalyi csodÃ¡s kÃ©pekre ? IdÃ©n kicsit korÃ¡bban keltÃ¼nk, Ã-gy most mÃ©g nem a gyÅ‘ztesekrÅ‘l szÃ
hÃ-r, hanem a lehetÅ‘sÃ©grÅ‘l, ami mindenkinek adott! Lent megtalÃ¡ljÃ¡tok a pÃ¡lyÃ¡zÃ¡si feltÃ©teleket, csak bÃ¡tran, mindenk
Hiszen annyit jÃ¡tszunk!JÃ³ kattingatÃ¡st!!!

SZABÃ•LYOK

SzervezÅ‘: II. NemzetkÃ¶zi JÃ¡tÃ©k-FotÃ³pÃ¡lyÃ¡zat 2009 a Jugamos Tod@s szervezÃ©sÃ©ben a CÃ³rdoba-i NemzetkÃ¶zi
JÃ¡tÃ©kfesztivÃ¡l 2009 keretein belÃ¼l.

RÃ©sztvevÅ‘k: BÃ¡rmely orszÃ¡g Ã¡llampolgÃ¡ra rÃ©szt vehet a pÃ¡lyÃ¡zaton.

Feladat: A fotÃ³k tÃ©mÃ¡ja bÃ¡rmilyen jÃ¡tÃ©krÃ³l, a jÃ¡tsszÃ¡srÃ³l szÃ³lhat, azt bÃ¡rhogy kifejezve. BÃ¡rmilyen megkÃ¶zelÃ-tÃ©
elfogadott: bÃ¡rmilyen jÃ¡tÃ©k, az emberek, mikÃ¶zben jÃ¡tszanak, a vilÃ¡g kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ jÃ¡tÃ©kai, modern vagy klasszikus
tÃ¡blajÃ¡tÃ©kok, jÃ¡tÃ©kalkatrÃ©sz rÃ©szletek, elÅ‘kÃ©szÃ¼letek egy jÃ¡tÃ©khoz, Ã¡ltalÃ¡ban bÃ¡rmilyen jÃ¡tÃ©kfelÃ¡llÃ¡s vag
A fotÃ³knak eredetinek kell lenniÃ¼k, mÃ©g nem jelenhetnek meg, az Interneten is csak 2009 januÃ¡r 1-tÅ‘l lÃ¡thatÃ³k.

MÃ³dszer: Lehet bÃ¡rmi, digitÃ¡list is beleÃ©rtve, fekete-fehÃ©r vagy szÃ-nes.

BekÃ¼ldÃ©s: A szemÃ©lyenkÃ©nt bekÃ¼ldhetÅ‘ fotÃ³k szÃ¡ma: 5.
Minden fotÃ³t a kÃ¶vetkezÅ‘ informÃ¡ciÃ³kkal egyÃ¼tt bÃ-rÃ¡ljÃ¡k csak el:

- fotÃ³ cÃ-me
- rÃ¶vid leÃ-rÃ¡s
- a fotÃ³s teljes neve
- a fotÃ³s cÃ-me (ir.szÃ¡m, vÃ¡ros, orszÃ¡g)
- telefonszÃ¡m
- e-mail cÃ-m

A fotÃ³kat postÃ¡n vagy e-mailen is be lehet kÃ¼ldeni.
Postai Ãºton:
papÃ-rformÃ¡tum, keret nÃ©lkÃ¼l, min. 20x30 cm
CD vagy DVD (standard image formÃ¡tumok: JPG, RAW), minimum resolution 300 dpi, 1024x768 pixels minimum,
maximum 10 MB mÃ©retben
cÃ-m: II INTERNATIONAL GAMING PHOTO AWARD 2009
AsociaciÃ³n Cultural Jugamos Tod@s
Pintor Rafael Romero de Torres, 5, 2-B
14010 - Cordoba
e-mailen:
E-mail: fotografiaJT@gmail.com
Minden e-mailben csak egy fotÃ³ mellÃ©kelhetÅ‘ (standard image formÃ¡tumok: JPG, TIF, BMP, GIF..). minimum resolution
300 dpi, 1024x768 pixels minimum, maximum 10 MB mÃ©retben

http://www.jateklap.hu

TÃ¡mogatÃ³: JÃ¡tÃ©klap

GenerÃ¡lÃ¡s: 30 May, 2020, 15:02

JÃ•TÃ‰KLAP - TÃ¡rsasjÃ¡tÃ©k Ã©s KÃ¡rtyajÃ¡tÃ©k PortÃ¡l

HatÃ¡ridÅ‘: 2009 szeptember 30

ZsÅ±ri:

Az elsÅ‘ vÃ¡logatÃ¡st a szervezÅ‘k vÃ©gzik, dÃ¶ntÅ‘s 10 fotÃ³t a CÃ³rdoba-i NemzetkÃ¶zi JÃ¡tÃ©kfesztivÃ¡lon kiÃ¡llÃ-tjÃ¡k, ma
Jugamos Tod@s Ã©s a meghÃ-vott hÃ-res jÃ¡tÃ©ktervezÅ‘k dÃ¶ntenek, csakÃºgy, mint tavaly. A zsÅ±ri Ã¶sszetÃ©tele oktÃ³be
a FesztivÃ¡lon dÅ‘l el.

KiÃ¡llÃ-tÃ¡s: A kivÃ¡lasztott fotÃ³k a FesztivÃ¡l egÃ©sz ideje alatt lÃ¡thatÃ³k lesznek Ã©lÅ‘ben Ã©s a FesztivÃ¡l honlapjÃ¡n is.

IgazolÃ¡s: Minden, a kiÃ¡llÃ-tÃ¡sra kivÃ¡lasztott fotÃ³ elektronikus igazolÃ¡st kap.

DÃ-jak: A gyÅ‘ztes 500 â‚¬-t Ã©s Jugamos Tod@s igazolvÃ¡nyt Ã©s egy 150 â‚¬ Ã©rtÃ©kÅ± utalvÃ¡nyt kap, amit a
www.masqueoca.com-on levÃ¡sÃ¡rolhat!
A zsÅ±ri fenntartja a jogot 2 vÃ-gaszdÃ-j kiadÃ¡sÃ¡ra: ez 50 â‚¬ Ã©rtÃ©kÅ± utalvÃ¡ny a www.masqueoca.com-on.
Egy speciÃ¡lis dÃ-jat is adnak, melyet az Ã¶sszes pÃ¡lyÃ¡zÃ³bÃ³l sorsolÃ¡ssal dÃ¶ntenek el, a nyeremÃ©ny tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©k,
termÃ©szetesen.
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