A VASÚT EURÓPAI
ÉVE 2021

A „2021 a vasút európai éve” projekt keretében

fotópályázat
mozdonyvezetők
számára

A Rail Cargo Hungaria
a Mozdonyvezetők Szakszervezetével (MOSZ)
és a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülettel együttműködésben
várja a mozdonyvezető kollégák képanyagát.
Pályázati témakörök:

A pályázat feltételei:

Elbírálás:

• Vasút és környezet – A mozdony
mellett az épített környezet, jellegzetes
tereptárgyak, pl. épületek, hidak is
megjelennek.

• A fotópályázatra jó minőségű, legalább
3 megabájtos (MB), 300 dpi felbontású
képeket várunk jpg vagy tif formátumban.

A legjobb pályaművek díjazásban
részesülnek. A beérkező pályázatokat

• Vasút és táj – A mozdony mellett a táj,
a zöld környezet is visszaköszön.
• Mozdony és küldeménye – A mozdony
mellett a szerelvénysor, a különböző
küldemény-, illetve kocsitípusok
is láthatóak.

• Egy pályázó több kategóriában és több
képpel is indulhat.
• A pályázat beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy a Rail Cargo Hungaria, a MOSZ
és a HUNGRAIL a képeket saját marketingcélokra, illetve saját kommunikációs
felületeiken felhasználják.

• az RCH részéről Szalay Rita marketing
és kommunikáció vezető, Pólya Tibor
vontatás vezető,
• a MOSZ részéről: Barsi Balázs elnök,
Gyüre Ferenc területi vezető,
• a HUNGRAIL részéről Hódosi Lajos
ügyvezető igazgató, Fekete Boglárka
social media manager,
• továbbá Iró Zoltán fotóriporter bírálja el.

A pályázat díjazása:
RCH díjak:

I. helyezett:

bruttó 150.000 forint

II. helyezett:

bruttó 100.000 forint

III.helyezett:

bruttó 75.000 forint

Különdíjak:
RCH különdíj:
bruttó 50.000 forint

Az elbírálás során fontos szempont:
az egyedi látásmód, a természetes hatás
(kismértékű utószerkesztés) és
a karakteres perspektíva.

MOSZ részéről 2 különdíj:
bruttó 30.000 forint/díjazott
HUNGRAIL részéről 2 különdíj:
2 személyre szóló MÁV Rail Tours
voucher 25.000 forint értékben/díjazott

A pályaműveket a fotopalyazat@railcargo.com e-mail-címre várjuk:
• 10 megabájt alatt: mellékletként • 10 megabájt felett: szabadon választott fájlmegosztón keresztül (pl. Google Drive,
Mammutmail, Toldacuccot, Wetransfer). A megosztóra feltöltött fájl linkjét kérjük a jelentkező e-mailbe illeszteni.
Beküldéskor kérjük feltüntetni: • az e-mail tárgy rovatában fotópályázat • a képek elnevezésében az alkotó nevét
• az e-mail szövegében a megpályázott kategóriá(ka)t • telefonos elérhetőséget a pályázati eredményekkel összefüggő
kapcsolatfelvételre.

A beküldés határideje:
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