
 

Pannónia Fotóművészeti Fórum  
a Duna jobb partján székhellyel rendelkező fotóművészeti 
alkotócsoportok önszerveződése 
A Pannónia Fotószalon és a Pannónia Diaszalon szervezője 
Koordinátor: Láng Tibor (Bakony Fotóklub-Veszprém) és Szabó Béla 
(Győri Fotóklub Egyesület-Győr) 

A Győri Fotóklub Egyesület és a Pannónia Fotóművészeti Fórum meghív minden a Duna 
jobb partján és a Csepel-szigeten, valamint a Felvidéken a Duna vonalától nyugatra 
székhellyel rendelkező magyar többségű fotóművészeti alkotóközösséget a 
7. Pannónia Diaszalonra. 
 

A Pannónia Diaszalonra egy alkotócsoport 2 kategóriában nevezhet, de az így beküldött 
alkotások száma szerzőnként nem haladhatja meg az 5 db-ot. 

Pannónia Diaszalon pályázati feltételei 

A pályázatra csak olyan alkotások küldhetők be, amelyek a korábbi Pannónia Diaszalonon és 
a Pannónia Fotószalonon még nem kerültek bemutatásra. 
Sorozat a szalonra nem küldhető be. 
Minden alkotócsoport csak egy kollekcióval (benne a 2 kategória képeivel) nevezhet, a 
kollekciót alkotó képek száma nincs megkötve. 
Egy szerző egyszerre csak egy kollekcióban küldheti be alkotásait. 
A pályázatra mindenféle műfaji és tematikai megkötés nélkül küldhetők be alkotások. 
 

A. (Analóg) 
Kategóriák: 

• Csak hagyományos eljárással készült diapozitívok küldhetők be szabványos 5x5 cm-es 
üvegezett diakeretben, melynek vastagsága a 3 mm-t nem haladhatja meg.  

• A diakereten fel kell tüntetni a szerző nevét, a kép címét, a beküldő alkotóközösséget, 
a kép sorszámát a nevezési lapnak megfelelően, a vetítési helyzetet jelölő pontot, jól 
láthatóan a vetítési helyzetnek megfelelően a jobb felső sarokban. 

D. (Digitális) 
• A digitális anyagot cd-n kell beküldeni, amelyre fel kell tüntetni az alkotóközösség 

nevét. 
• A fájlok mérete a hosszabbik oldalon nem haladhatja meg a 2400 pixelt, a felbontást 

200 dpi-re kell beállítani, a képeknek Photoshop Jpeg 10 tömörítésűeknek kell lenni. 
Ettől eltérő paraméterekkel rendelkező képeket a rendezők kizárják a versenyből. 

A fájlok elnevezése: 
Pl:  
Győri Fotóklub Egyesület, Szabó Béla 01 
01_gyf_szabo_bela01 

• 01.-a nevezési lapon szereplő sorszám (a szám után alsó kötőjel) 
• gyf- alkotócsoport neve (rövidítve, jelzés szerűen, utána alsó kötőjel) 
• szabo_bela- alkotó neve (kis betűvel, ékezet nélkül, vezeték és kereszt név között alsó 

kötőjel) 
• 01-alkotó képének a száma  
• A fájlnév max. 25 karakterből állhat. Nem használhatók benne ékezetes és nagy betűk. 

Kötőjelként _ (alsó kötőjelet) kell alkalmazni (↑ billentyű és a  –  billentyű együttes 
használata, vagy aki nem tudja, hogy kell, nézze meg a Windows súgót) 



• A CD-n tilos külön mappát létrehozni, a képeknek egymást követően kell 
elhelyezkedni. 

• A CD nevének az alkotócsoport nevét  kell adni. 
A CD-re mellékelni kell a nevezési lap digitális változatát World dokumentumban és egy 
World dokumentumot, melynek a fájl neve a fotóklub neve, amelyen szerepelnek az alábbiak: 
 
gyf-Győri Fotóklub Egyesület (alkotóközösség neve) 
 Alatta a fájl nevek: 
Pl.   
01_gyf_szabo_bela01-Szabó Béla01: Napsütés (Szerző neve, képének a száma, alkotás címe) 
02_gyf_szabo_bela02-Szabó Béla02: Földanya 
Stb. 
 
A CD-n szereplő nevezési lapot 1 példányban papíron is kell mellékelni a pályázathoz. A 
nevezési lapon fel kell tüntetni az alkotócsoport nevét, levelezési címét, vezetőjének nevét, 
telefonszámát és e-mail címét. 
A/1  sorszámozással a hagyományos diák 
 
sorszám Szerző neve Kép címe Zsűri döntése 
A/1 Szabó Béla Tél  
 
D/1  sorszámozással a digitális  fájlok 
sorszám Szerző neve Kép címe Zsűri döntése 
D/1 Szabó Béla Földanya  
 

Nagy István E-MAFOSZ/G  
A beérkezett pályaműveket az alábbi zsűri bírálja el: 

(MAFOSZ alelnöke, Szentesi Fotókör vezetője) 
Papp Elek AFIAP, 
(Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar Fotóművészek 
Világszövetsége) 
Szabó László AFIAP  
(Magyar Fotóművészek Világszövetsége- Szlovákia) 
 
 A döntés ellen felszólalásnak helye nincs. 
A kiállítás népszerűsítés érdekében a rendezőnek jogában áll a beküldött képeket felhasználni 
a szerző nevének feltüntetése mellett szerzői jogdíj megfizetése nélkül. 
A szerző a nevezési lapon ez ellen írásban tiltakozhat. 
A kiállítás katalógusát minden pályázó megkapja térítésmentesen. 
 

Beérkezési határidő: 2010. március 30. 
Pályázati naptár: 

Zsűrizés: 2010. április 14-18 között 
Értesítés az eredményről: 2010. április 30-ig 
7. Pannónia Diaszalon és Pannónia Fotóművészeti Fórum 2010: 

 
 2010. május 15 (szombat) Győr 

Beküldési cím:
Tel: 06309592-760, e-mail: belafoto@t-online.hu 

 Szabó Béla , 9153 Öttevény, Fő u. 57. 
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