MODERN MŰVÉSZET ÉS STREET ART AZ ERASMUS+ VÁROSODBAN

SZABÁLYZAT
Fedezd fel az Erasmus+ városod rejtett kincseit, művészeti alkotásait, street art alkotásait*! Fotózd le
kedvenceidet, küldd el nekünk az erasmusjatek{kukac}tpf.hu e-mail címre, és nyerj!
A fotót e-mailben csatolmányként küldd el nekünk, lehetőleg jó minőségben. Írj egy mondatot, hogy miért
a kiválasztott alkotást fotóztad, és ha tudod a művész nevét, arra is kíváncsiak vagyunk. Emellett írd meg,
hogy melyik városban, melyik évben készült a fotó. Korábbi Erasmus+ ösztöndíjasok és EVS önkéntesek
képeit is várjuk!
*Fontos, hogy ne illegális graffitit fotózz, hanem a város művészi alkotásként számon tartott értékét.

A fotópályázat menete







A fotókat 2016. november 18-tól november 27-én éjfélig várjuk az erasmusjatek{kukac}tpf.hu e-mail
címre. A pályázaton kizárólag az e-mailben beküldött, a fotópályázat témájának megfelelő fotók
vesznek részt. Amennyiben egy beküldött képet a Tempus Közalapítvány a nyugalom megzavarására
alkalmasnak talál, azt kizárhatja a pályázatból.
A pályázatra beküldött fotók közül a Tempus Közalapítvány zsűrije választja ki a 3 legjobb képet,
amelyek készítői egy-egy univerzális power bank vésztöltőt nyernek.
A pályázatra beküldött fotókat november 28-án feltöltjük az Erasmus ösztöndíj hallgatóknak Facebook
oldal fotógalériájába, ahol a közönség is szavazhat kedvencérenovember 28-tól december 2-án 14:00
óráig. A legtöbb lájkot összegyűjtő képet ajándékcsomaggal jutalmazzuk.
A nyertes fotókat a Tempus Közalapítvány december 5-én hirdeti ki, a kiválasztott képek készítőit emailben is értesíti.

Részvételi szabályok
A fotópályázaton indulhat mindenki, aki már nyert Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjat. Egy pályázó
maximum két olyan fotót küldhet be az erasmusjatek{kukac}tpf.hu e-mail címre, amelyeket az ösztöndíjas

tartózkodása alatt készített. A fotó méretére és készítésének módjára vonatkozó megkötés nincs, azonban
kizárólag olyan fotókat fogadunk el, amelyek a pályázatban megjelölt témában készültek. A fotópályázaton
csak saját készítésű fotóval lehet részt venni, a kép feletti minden jog és felelősség a kép beküldőjét illeti.
Pályázni kizárólag e-mailben lehet, az e-mail csatolmányában a pályaművekről készült fotókkal. Az emailben szerepelnie kell a következőknek: a pályázó neve, e-mail címe, melyik évben és hol vett részt
Erasmus vagy Erasmus+ programban.
A pályázó az e-mailes jelentkezés elküldésével elismeri, hogy részt kíván venni a Tempus
Közalapítvány Modern művészet és street art az Erasmus+ városodban című fotópályázatán. A pályázó
elismeri, hogy már nyert Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjat. A jelentkezéssel a pályázó kezeskedik arról,
hogy a beküldött pályaművek saját szellemi termékei, amiket harmadik fél felé semmiféle jogi kötelezettség
nem terhel.
A pályázó jelentkezésével hozzájárul, hogy beküldött fotóit a Tempus Közalapítvány online és offline
megjelenéseihez a pályázó nevének feltüntetésével szabadon felhasználja.
A játékban résztvevők személyes adatait a Tempus Közalapítvány harmadik fél számára nem adja ki.
A kampányt a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és a játék nem kapcsolódik a Facebookhoz.

Nyeremények
A beküldött fotók közül a Tempus Közalapítvány zsűrije választja ki a 3 nyertes képet, amelyek készítői egyegy univerzális power bank vésztöltőt nyernek. A Facebook oldalon legtöbb lájkot összegyűjtő kép készítője
ajándékcsomagot kap. A nyeremények átvételét a nyertesekkel e-mailben egyeztetjük.
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