
  

 

PETŐFI 200 

 

VIDEÓ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT 

Mit jelent nekem ma Petőfi? 

 

 

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a Neumann János Egyetemmel együttműködve videó- 

és fotópályázatot hirdet Mit jelent nekem ma Petőfi? mottóval a Petőfi-bicentenárium 

alkalmából. 

 

A pályázat keretében Petőfi Sándor életművével, a Bács-Kiskun vármegyei Petőfi-

emlékhelyekkel és a kultusszal kapcsolatos feldolgozásokat kell a jelentkezőknek 

elkészíteniük, melyek népszerűsítik és új, rendhagyó, szubjektív szemszögből mutatják be 

a Petőfi-kultusz 21. századi értékeit. 

A pályázati felhívásra az alábbiak szerint lehet jelentkezni a Bács-Kiskun vármegyei 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek: 

 Fotópályázat Videópályázat 

Kategóriák  5-8. osztályos diákok 

 9-12. osztályos diákok 

 felnőtt pályázók  

 5-8. osztályos diákok 

 9-12. osztályos diákok 

 felnőtt pályázók 

Benyújtható 

pályaművek 

száma 

egy pályázó maximum három 

képet küldhet be 

egyénileg, illetve csapatban egy-egy pályamű 

Benyújtható 

pályaművek 

követelményei: 

szín: színes vagy fekete-fehér 

formátum: JPG 

maximális méret: 10 MB 

min. felbontás: 3000x2000 pixel 

szín: színes vagy fekete-fehér 

formátum: mp4 

felbontás: full HD 1920*1080 

hossz: max. 180 mp 

műfaj: szabadon választható (pl. videóklip, 

dokumentum stb.) 

rögzítő eszköz: szabadon választható (pl.: 

kamera, mobiltelefon, stb.) 

 

Benyújtás módja: elektronikus úton a következő 

e-mail címre:  

leel-ossy.barbara@bacskiskun.hu. 

A pályázatnak kötelező melléklete a kitöltött és 

aláírt pályázati adatlap, amely a következő linken 

keresztül érhető el: 

https://drive.google.com/file/d/1ianC6xPy_-

W5HFozvNp026sgHXLnrGdi/view 
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Az anyagokat a pályázó mellékletként, külön linkként (pl. YouTube-ra feltöltve vagy Google 

Drive-on keresztül), vagy elektronikus dokumentumküldő rendszer segítségével (pl. 

WeTransfer) is megküldheti a kitöltött és aláírt pályázati adatlappal együttesen. 

 

Beküldési határidő: 2023. február 26., 24.00 óra.  

 

A tárgyba kérjük, legyenek szívesek feltüntetni: 

„Petőfi200 – fotó- és videópályázat”.  

 

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy 

alkotását és nevét a Bács-Kiskun Vármegye 

Önkormányzata központi és Petőfi Emlékévekhez 

kapcsolódó weboldalán és közösségi média felületein, 

valamint kiadványaiban megjelentesse. 

 

A beadott pályaműveket szakértőkből álló zsűri bírálja az alábbi szempontrendszer alapján: 

 Fotópályázat Videópályázat 

Jogosultsági 

kritérium 

Bács-Kiskun vármegyei lakó- vagy 

tartózkodási hely 

Bács-Kiskun vármegyei lakó- vagy tartózkodási hely 

Formai 

követelmény 

méret, formátum, felbontás  hossz, formátum, felbontás  

Tartalmi 

követelmény 

Az alkotásban meg kell jelennie Petőfi 

Sándornak, életművének, a Bács-Kiskun 

vármegyei Petőfi-emlékhelyeknek vagy a 

Bács-Kiskun vármegyei Petőfi kultusznak.  

Az alkotásban meg kell jelennie Petőfi Sándornak, 

életművének, a Bács-Kiskun vármegyei Petőfi-

emlékhelyeknek vagy a Bács-Kiskun vármegyei Petőfi 

kultusznak.  

 

Pontozási 

szempontok 
Szempontok Teljesül 

Nem 

teljesül 
Szempontok Teljesül 

Nem 

teljesül 

a kép összhatása 2 0 feldolgozás egyedisége 3 0 

az egyéni látásmód 3 0 szerkesztettség/dramaturgia/rendezés 2 0 

a képalkotó elemek 

kompozíciója a kép 

mondanivalójának 

kifejezésére 

4 0 képi megvalósítás – operatőri munka 3 0 

különleges technikai 

megoldás 
3 0 képi megvalósítás – vágói munka 3 0 



  

 

A zsűri csak technikailag hibátlan, az etikus fotózás 

elveinek megfelelő fotókat értékeli 

képi megvalósítás – egyéb utómunka 2 0 

 

A fotópályázatra beérkezett képekből – a szakmai zsűri véleménye alapján – kiállítás kerül 

megrendezésre Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen 2023 márciusában. A fotó- és 

videópályázat díjazottjai értékes nyereményeiket a kiállítás-megnyitó keretein belül vehetik át. 

 

 

 

Pályázati kiírással kapcsolatos további információ a njekonyvtar@gmail.com e-mail címen 

keresztül kérhető.  

 

Sikeres pályázást kívánunk!  

 

A pályázat a TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 kódszámú pályázat keretein belül kerül 

meghirdetésre.  
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