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SEGÍTS JÓL!” 

Fotópályázat 2021. 

Pályázati szabályzat 

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica és az Egyházmegyei 
Karitász Központok Fotópályázatának (a továbbiakban „Fotópályázat”) alábbi részvételi 
feltételeit. A fotópályázatban való részvétel a Fotópályázat jelen hivatalos szabályzatának (a 
továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. 

A Fotópályázat szervezője: 

A Fotópályázat szervezője a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica (székhely: 1115 Budapest, 
Bartók Béla út 104.), a továbbiakban „Szervező”. A lebonyolításában együttműködő 
partnerként részt vesznek az Egyházmegyei Karitász Központok (továbbiakban 
„Együttműködő Partnerek”). 

 

Fotópályázat korcsoportjai: 

A. 5-8. osztályos tanulók 
B. 9-12. osztályos tanulók 

 

A pályázat benyújtásának helye és ideje 

A Fotópályázat hivatalos kiírása a Szervező honlapján található meg: karitasz.hu 

Pályázni kizárólag online módon lehet, a pályázatra jelentkezni és a pályaműveket feltölteni 
az alább elérhető online űrlapon lehetséges: itt 

 

A pályázat beküldési határideje: 2021. október 15. 

A fotók ezután feltöltésre kerülnek a Katolikus Karitász facebook oldalára a pályázathoz 
tartozó album(ok)ba közönségszavazásra. 

A közönség szavazás ideje: 2021. október 22-től november 5. 12.00-ig tart. 

Eredményhirdetésre 2021. novemberében, a Katolikus Karitász 90. jubileumi évének országos 
záró eseményén kerül sor. 

 

Fotópályázat témája 

A Fotópályázat témája a segítségnyújtás. "Tegyetek jót mindenkivel!" (Gal 6,10), azaz hogyan 
segít a Karitász és hogyan segítesz Te? 

A Karitász célja és feladata a szegények, rászorulók, bajbajutottak megsegítése. 
Magyarországon szervezett keretek között immár 90 éve végzi szolgálatát a Karitász többek 
közt családok, idősek, betegek, fogyatékkal élők, vagy éppen katasztrófa áldozatai körében. 
Sok ezer különböző végzettségű, fiatal, felnőtt, nyugdíjas önkéntes tesz önzetlenül másokért. 
A segítségnyújtásnak számtalan formája van. Gyerekként Ti is segíthettek az 

https://karitasz.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEUxpYceL4zMMlWUH_-ZE5vDUQScsjphuoX6ehBXNx0ZVKdg/viewform?usp=sf_link
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osztálytársatoknak pl. egy-egy feladat elvégzésében, vagy az idős szomszédnak a 
bevásárlásban. Mit láttál hogyan segít a Karitász? Te hogyan segítesz? 

A pályázati formai és technikai követelményei 

Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, de személyenként maximum 5 db fotóval. 

Technikai követelmények 

A pályázatra mobiltelefonnal készített képeket is lehet küldeni. 

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak. 

Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a 
fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. 

Manipulációnak számít és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, azaz 
a képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása, továbbá effektszűrők, keretek vagy más 
képmanipulációs eljárások alkalmazása. 

A képen nem szerepelhet olyan elem, amely a fotós kilétére utal. Pl.: név, vízjel, logó. 

 

Képfelbontás 

A pályázaton legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala 
nem lehet kisebb, mint 2400 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 5500 pixelt. Az 
ezen értékhatárokon kívül eső képek az előzsűrizés során automatikusnak kiesnek. 

 

Kép formátum és méret 

Pályázni kizárólag JPG formátumú képpel lehet. A képtömörítési minőség 90-100% legyen. 

 

Kép elnevezése (fájlnév) 

A feltöltött kép fájlneve egyezzen meg a kép címével – helyszín és dátum nélkül (ékezetek 
nélkül!) 

Pl: boldog_pillantas.jpg 

 

Képaláírás 

A képek beküldésekor képaláírás vagy rövid leírás is küldhető, de nem kötelező. 

A képaláírás segít megérteni a készítőt, célját. 

 

A Fotópályázaton való részvétel feltételei: 

A Résztvevők az általuk megnevezett képviselőjük (valamelyik szülője/ gondviselője) révén 
vesznek részt a pályázatban oly módon, hogy a pályázat ideje alatt a jelen szabályzatban 
feltüntetett feltételeknek megfelelően cselekszenek. 
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A Fotópályázatban általános iskolás (11-15 éves) és középiskolás (15-19 éves) természetes 
személy vehet részt (a továbbiakban: “Résztvevő”), aki az általa készített képeket digitálisan 
beküldi. 

A képeket feltölteni és a jelentkezési lapot kitölteni a linken elérhető űrlapon kell. 

A pályázathoz szükséges regisztrációval és a pályaművek alapadatainak elküldésével a pályázó 
igazolja, hogy elfogadja a pályázati feltételeket és beküldött képei minden tekintetben 
megfelelnek a kiírásnak. A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy a beküldött képeket 
ő készítette és rendelkezik a beadott képek eredeti változatával, és azt a zsűri kérésére be is 
tudja mutatni. 

 

regisztráció: az űrlap kitöltése 

a kép/képek feltöltése: 

a kép címe, valamint, hogy hol és mikor készült a kép 

Pl.: 2. Boldog pillantás - Budapest, 2016.02.01. 

 

A Fotópályázatban csak azok a Résztvevők válhatnak díjazottá, akik annak összes megadott 
feltételét teljesítik. Aki nem tesz eleget minden, a szabályzatban meghatározott feltételnek, 
annak a beküldött fotói nem kerülnek zsűrizésre. 

Azonnal kizárjuk a versenyből azt a pályázót, aki a témához nem illő, vagy a pályázat témáját 
sértőn, gúnyosan ábrázoló pályaműveket küld be! 

A pályázatra csak olyan fotóval lehet pályázni, ami más pályázaton még nem került díjazásra. 

 

Zsűrizés és díjazás: 

Korcsoportonként a 3 legjobb pályamű kerül díjazásra. Valamint közönségdíjat kap az a fotó, 
amelyre a közönségszavazás ideje alatt a legtöbb kedvelés érkezett a Facebookon. 

A közönség szavazás ideje: 2021. október 22-től november 5. 12.00-ig tart. 

 

Díjazás 

1. helyezett: 40.000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél 

2. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél 

3. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékcsomag, oklevél 

Közönségdíj: 15.000 Ft értékű kreatív ajándékcsomag 

 

Az országos eredményhirdetésre 2021. novemberében a Katolikus Karitász 90. jubileumi 
évének országos záró eseményén kerül sor. 

A Szervező kizárja felelősségét az adott résztvevő téves adatszolgáltatásából eredő károkért, 
így különösen a jelentkezési lapon megadott adatok (pl. e-mail-cím) hiányosságaiért, hibáiért 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEUxpYceL4zMMlWUH_-ZE5vDUQScsjphuoX6ehBXNx0ZVKdg/viewform?usp=sf_link


4 
 

(pl. névelírás stb.), illetve a nyeremény átadásának ezen okból eredő elmaradásáért, illetve 
késedelméért. 

A szervező a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem 
vállal felelősséget. 

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű 
felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező nem vállal 
felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott 
következményekért. 

 

Felhasználási jogok: 

A Fotópályázatban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Résztvevő, ill. törvényes 
képviselője egyben kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező és Együttműködő Partnerei a 
pályázatra beküldött anyagát térítésmentesen felhasználja online és egyéb más 
kommunikációs felületein a segítségnyújtás bemutatása, az önkéntesség elismertetése és a 
társadalmi szemléletformálás céljából. Az ingyenesen felhasználás kiterjed a másolásra, 
módosításra és terjesztésre is. 

A fotók kiállítása, az interneten való bemutatása, sajtó vagy média kommunikációban történő 
felhasználása céljából a Résztvevő és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező 
és Együttműködő Partnerei felhasználják a nevét és megadott adatait a Fotópályázathoz 
kapcsolódó kommunikációs tevékenység során. A fentiek nem érintik a személyhez fűződő 
jogokat. 

Résztvevő szavatolja, hogy a leadott Pályázat saját szellemi terméke, aminek minden szerzői 
és felhasználási jogával rendelkezik. Szervező minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárít, az 
illetéktelen felhasználással kapcsolatos jogkövetkezmények a Résztvevőt terhelik. 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse 
a díjazott nevét az illetékes hatóságok számára, a tömegtájékoztatási médiában, valamint más 
promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban. 

 

Adatvédelem 

A Fotópályázatban Résztvevők ill. törvényes képviselőjük a pályázati anyag beküldésével 
automatikusan elfogadják, hogy adataikat a Szervező a hatályos magyar jogszabályok alapján 
rögzítse és tárolja. A Résztvevők ezzel együtt hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező ill. 
Együttműködő Partnerei, mint adatkezelő adatbázisába kerülnek a fotópályázat 
lebonyolításához szükséges időtartamra. Hozzájárulnak továbbá, hogy az adatokat a Szervező 
és Együttműködő Partnerei adatkezelőként a lebonyolításhoz szükséges mértékben 
megismerje és kezelje a Fotópályázat céljának megfelelően minden további engedély és 
ellenszolgáltatás nélkül. 

Szervező a Résztvevők adatait kizárólag jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek 
teljesítéséhez használja fel. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk 
által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak 
szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a Pályázat elküldésekor saját beleegyezésük alapján 
megadottnak tekintendő. 
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Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a 
Katolikus Karitász – Caritas Hungarica címén írásban kérheti a nyilvántartott személyes 
adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. 

A személyes adatok törlését, módosítását, ill. a kezelt adatokról tájékoztatást az 
adatkezeles@caritas.org.hu címen lehet kérni. A részletes adatkezelési tájékoztató letölthető 
innen https://karitasz.hu/adatkezelesi-tajekoztato. 

 

Egyéb rendelkezések 

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a 
részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a 
Fotópályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, 
károkért, veszteségekért. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, valamint műszaki 
problémákért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Fotópályázatban, automatikusan elfogadja az ezen 
Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. 

A Fotópályázattal kapcsolatosan további információkat a Fotópályázat időtartama alatt a 
Szervező a palyazat@caritas.org.hu címen keresztül nyújt. 

A Fotópályázatba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – és válhatnak nyertessé - akik 
annak összes megadott feltételét teljesítik. Aki nem tesz eleget minden, a szabályzatban 
meghatározott kérésnek, az nem kerül besorolásra. A Szervezőnek jogában áll bármikor 
megítélni, hogy az egyes Résztvevők teljesítik-e a Fotópályázat megadott feltételeit, és a 
feltételek nem teljesítése esetén - előzetes tájékoztatás nélkül - az adott Résztvevőt kizárni a 
Fotópályázatból. 

Fotópályázat beküldésével hozzájárulok, hogy adataimat a Katolikus Karitász – Caritas 
Hungarica az (GDPR) foglaltak szerint tárolja, egyúttal nyilatkozom, hogy a rajzot a Segíts 
jól! rajz- és fotópályázat kommunikációjában felhasználhatja. 

Személyes adatokat csak a törvényeknek (GDPR (EU) 2016/679 rendelet) megfelelően 
gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek 
felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az adatkezeles@caritas.org.hu 
címen. 

Jó fotózást! :) 

mailto:adatkezeles@caritas.org.hu
https://karitasz.hu/adatkezelesi-tajekoztato
mailto:palyazat@caritas.org.hu
mailto:adatkezeles@caritas.org.hu

