
 

Kreatív őszi fotópályázat 

 
Rajongsz a képekért? 
Mindened a fotózás? 

Úgy érzed, jó is vagy benne? 
Itt az ideje, hogy bebizonyítsd! 

 
Küldd el az ősz képét a 

következő e-mail címre október 

24-ig: 

szistvanfotok@gmail.com 
 

A legjobb fotókat az iskola 

épületében viszontláthatjátok, 

valamint a zsűri és az általatok 

megszavazott legjobb képek 

készítői jutalomban részesülnek! 

Fotókra fel! ;)  

 

Részletek az iskola honlapján hamarosan…(www.szistvan.hu/aktualitasok/hirek)   
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Versenykiírás: 

Egy egész tanévre szóló versenyt szeretnénk most elindítani veletek, melyben 

évszakonként mérettethetitek meg magatokat.  

A versenyben arra kérünk benneteket, hogy egy általatok készített, saját fotó 

segítségével próbáljátok meg megmutatni az évszakok szépségeit a szerintetek 

elképzelt legkreatívabb módon. Törekedjetek az egyediségre, az érdekes beállításokra 

és a szép fények megjelenésére a képeken.  

 

Kreatív őszi fotópályázat: 

A kép őszi hangulatot közvetítsen, de a témája bármi lehet. Ha szeretnétek, 

nyugodtan elrugaszkodhattok a tipikus őszi sablonoktól (falevelek, szőlő, tök stb.), és 

megpróbálhattok ezek nélkül, kreatív módon is őszi hangulatot teremteni a fotótokon.  

 

A versenyben való részvétel feltételei:  

 A versenyben csak az iskola tanulói vehetnek részt, külsős diák nem. 

 Csak saját fotóval lehet pályázni, a plagizálás azonnali kizárást von maga 

után. 

 Egy diák maximum két képpel pályázhat. 

 A fényképek bármilyen fotózásra alkalmas eszközzel készülhetnek. 

 

Lebonyolítás: 

Az elkészült képeket a megadott email címre várjuk (szistvanfotok@gmail.com) 

2017. október 24-e éjfélig. Az e-mailben az egy – maximum két – fénykép elküldése 

mellett a nevetekre, osztályotokra, és a kép címére lenne szükségünk.  

A beérkezett fényképek mennyiségétől függően a legjobban sikerülteket az iskola 

falain, hirdetőtábláin helyezzük majd el, ezzel is őszi hangulatot teremtve az 

épületben.  A képek (kezdetben) név nélkül, csak a fénykép címével jelennek majd 

meg, hogy a képek elbírálásához az anonimitást megőrizzük. Ezután egy tanárokból 

álló zsűri választja majd ki a három legjobban sikerült képet, illetve lesz egy közönség 

szavazás is, amelyben Ti döntitek majd el, hogy szerintetek melyik lett a legjobban 

sikerült fénykép. 

 

Eredmény: 

A legjobban sikerült képek elkészítői a DICSŐSÉG mellett jutalomban is 

részesülnek majd. ;)  

      Jó munkát és sok kreativitást kívánunk! 
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