Pályázati kiírás fotósok és videósok számára
Újabb versenyt hirdetünk az idei Szilveszter Rallye‐n, ezúttal a kamerák és a
fényképezőgépek mögött

Legyen a TE alkotásod rajta a 2018‐as, jubileumi viadal promóján!

Úgy tűnik, számos érdekesség és nagy csata várható az idei, 19. alkalommal
megrendezendő Szilveszter Rallye‐n. Ám a versenynek ezzel koránt sem lesz vége, hiszen
ezúttal profi és amatőr videósok és fotósok számára pályázatot írnak ki a szervezők.

KERESSÜK AZOKAT A FOTÓKAT, FOTÓMONTÁZSOKAT, ILLETVE MOZGÓKÉPEKET, FILMEKET,
AMELYEKET AZ IDEI SZILVESZTER RALLYE‐N KÉSZÍTENEK EL, ÉS A SZERVEZŐK A JÖVŐ ÉVI, JUBILEUMI
20. ALKALOMMAL MEGRENDEZENDŐ VERSENY PROMÓCIÓJÁHOZ HASZNÁLNÁNAK FEL!

A pályázat neve: „Álmodd meg a XX. Szilveszter Rallye képvilágát”
A pályázatban részt vehet minden olyan profi és amatőr fotós és videós, aki az idei versenynapokon
készített fotóit, filmjét online beküldi a szervezőknek.
Fotós pályázat: minimum 10, maximum 15 fotóból álljon a beküldendő anyag.
Videós pályázat: minimum 2, maximum 4 perces megvágott filmből álljon a beküldendő anyag.
A pályázat leadási határideje: 2018. január 15.
A pályázat leadási címe: szilveszterrallye@gmail.com (a tárgyhoz pedig írják be a pályázat nevét)
A pályázati munkák elbírálási határideje: 2018. január 31.

Mindenkit megkérünk arra, hogy a leadott pályázatában mindenképpen adja meg utolérhetőségét,
hogy a végeredményről értesíteni tudjuk.
A pályázat díjazása: mind fotós, mind pedig videós kategóriában a győztest teljes ellátással és
szállással vendégül látja a Füredi Sportvideo csapata a 2018. szeptember 13‐15‐én rendezendő
Austrian Rally Legendsen.
A PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOKAT A SZILVESZTER RALLYE HIVATALOS HONLAPJÁRÓL
(www.szilveszterrallye.hu/sajto) töltheti le mindenki.

Legyen a TE alkotásod rajta a 2018‐as, jubileumi viadal promóján!

A pályázaton résztvevők számára a sikeres pályázat feltétele, hogy a beadott fotóikkal és filmjeikkel
kapcsolatban lemondanak minden szerzői jogukról, amit a visszaküldendő médiaképviseleti
igazolásban álírásukkal is megerősítenek. A pályázati idő lejárta és a végeredmény kihirdetését
követően a verseny hivatalos honlapján valamennyi pályaművet nyilvánosságra hozzuk.

Várjuk a pályázatokat!
Üdvözlettel:
A Szilveszter Rallye pályázati szervezőbizottsága

