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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével létrejött 11 tagból álló Partnerség közösen pályázott 

az URBAN Innovative Actions (UIA) Európai Uniós program keretein belül, melynek eredményeképpen 

létrejött a „Smart Alliance for Sustainable Mobility” röviden SASMob projekt. Célja a városban olyan innovatív 

közlekedésszervezési megoldások kidolgozása, amelyek hozzájárulnak a fenntartható közlekedéshez.  

 

1.  

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 

 

 

A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: 

„Pályázó”): 

a) a pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévét betöltötte, magyarországi lakcímmel 

rendelkezik, cselekvőképes természetes személy és 

b) nem hivatásos fotósként dolgozik és 

c) a fotópályázat ideje alatt érvényesen regisztrál és pályázatot küld a fotopalyazat@szegedpolus.hu 

email címre és 

d) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot. 

 

 

A Fotópályázat 2021.03.25-én 08:00 órától 2021.04.30. napjának 23:59 órájáig tart. Ezen időszak alatt lehet 

érvényesen Pályázatot benyújtani. 

A beküldött Pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el 2021. május 5-ig. A nyertesek névsora 2021. május 

7-én kerül feltüntetésre a http://sasmob-szeged.eu/ honlapon, valamint a SASMob Szeged Facebook oldalán. 

A Szervező továbbá email-ben tájékoztatja a díjazottakat. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy  a határidők 

meghosszabbításra kerüljenek, valamint, hogy az ajándékok átadására személyesen kerüljön sor (figyelembe 

véve a mindenkor jogszabályokat). 

 

http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/szeged
http://sasmob-szeged.eu/
mailto:fotopalyazat@szegedpolus.hu
http://sasmob-szeged.eu/


 

 
www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/szeged 
http://sasmob-szeged.eu 
 
A projekt az Urban Innovative Actions kezdeményezésére, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul 
meg. 
 

 

 

 

Közlekedés fenntartható módon, Szegeden.  

A versenyre olyan pályaműveket várunk, amelyeken megjelenik a SASMob életérzés, amelyek összhangban 

vannak a SASMob alapvető célkitűzéseivel: fenntartható, hatékony közlekedés megteremtése, fejlesztése 

Szegeden, környezettudatosság növelése.  Közösségi közlekedés, kerékpárhasználat, környezetvédelem és az 

ökológiai lábnyom csökkentése a közlekedés útján, SASMob a mindennapokban (akár korábbi rendezvények 

személyes részvétellel), csak néhány ötlet a sok közül. Fontos, hogy a művek megmutassák, hogy a kép 

készítőjének mit jelent Szegeden a fenntartható közlekedés és a SASMob. 

 

 

1. A pályázat nyitott minden a 2. pontban írt feltételeknek megfelelő Pályázó részére. Nevezési, 

regisztrációs stb. díj nincs. 

 

2. Egy pályázó maximum egy pályaművet küldhet be, mely színes, illetve fekete-fehér kép egyaránt 

lehet. 

 

3. A Pályázatként benyújtott fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót terheli. A Szervező a 

felelősségét kifejezetten kizárja. A fotópályázaton történő részvételével a Pályázó megerősíti, hogy ő 

a feltöltött képek szerzője, és így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik a fotók felett. A Pályázó 

megerősíti továbbá, hogy az általa feltöltött fotók felett harmadik fél semmilyen jogokkal nem 

rendelkezik; különös tekintettel arra, hogy a képen felismerhető és látható minden személy egyetért 

a fent megnevezett felhasználási formákkal, és azok nem sértik harmadik fél személyes jogait. 

Amennyiben a benyújtott fotók mégis megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez 

fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes jogi 

felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb 

mértékben kizárja. 

 

4. A Pályázatként benyújtott fotók nem tartalmazhatnak többek között  

 

a. szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad felhasználás 

eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek, 

b. a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető 

vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik 

személyek vagy a Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,  

c. reklámot,  
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d. szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes 

tartalmat. 

 

5. Amennyiben a Pályázó fotói nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre. 

 

6. Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a fotópályázatra benyújtott mű tekintetében a 

Szervezőt felhasználási jog illesse meg. A felhasználási jog átadása térítésmentes, korlátlan időre szól 

és kiterjed a mű többszörözésére. 

 

7. A Pályázók tudomásul veszik és díjkövetelés nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a benyújtott 

fotóikból nagyítások készüljenek a Fotópályázat és a Pályázó nevének feltüntetésével és azok a 

Szervező székhelyén és az általa megjelölt egyéb területeken a Fotópályázat népszerűsítése 

érdekében bármikor kiállításra kerül(het)nek. 

 

8. Pályázók tudomásul veszik, hogy a szervező nem köteles a zsűri által adott pontszámokról 

tájékoztatást adni. 

 

9. A Pályázat benyújtásával a Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben 

Pályázata az első három helyezés valamelyikét éri el  – részére juttatandó külön ellenszolgáltatás 

nélkül – úgy fotókat és szöveget tartalmazó, ill. mozgóképi anyag készülhet róla, amely egészében 

vagy csupán egyes részleteiben megjelenhet a SASMob Szeged honlapján, közösségi média 

felületein, nyomtatott és online kiadványaiban, és ezen anyag elkészítése érdekében a Pályázó egy 

későbbiekben egyeztetett időpontban a rendelkezésére áll. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a 

SASMob Szeged promótálása céljából a pályázaton való részvétel nyilvános szerepléssel járhat. 

 

A fotót JPG kiterjesztésű file formátumban, sRGB színmódban, minimum 3543x2362 (8megapixel) méretben 

kell elküldeni az fotopalyazat@szegedpolus.hu e-mail címre. 

A fotó fájlnevét ékezet nélkül kell megadni az alábbi minta alapján: Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg 

(pl. Kiss_Laszlo_Bicikli_a_varosban.jpg). 

Az emailben az alábbi adatokat kell Pályázónak feltűntetni : 

- Teljes név: a Pályázó személyi igazolványba jegyzett vezeték- és utóneve 

- A Pályázó létező telefonszáma 

- E-mail cím: a Pályázó által megadott, létező e-mail cím. 

- A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotás címe. 
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Csak az érvényes Pályázatok kerülnek értékelésre a zsűri elé. Érvényes Pályázatnak az minősül, amelyet a 

Pályázó a jelen szabályzat előírásainak megfelelően nyújtott be. 

A Pályázatokat a Szervező által felkért, a fotózás gyakorlatában jártas hazai, neves szakemberek bírálják el. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a zsűri személyi összetételét módosítsa.  

Amennyiben két vagy több Pályázat is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri egyszerű 

szavazattöbbséggel meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen esetben minden zsűri 

tagnak egy (1) szavazata van. 

Zsűrizés menete : 

- Zsűrizés : 2021.05.01.-2021.05.05. 

- Díjazott Pályázatok szerzőinek értesítése az eredményről: 2021. május 07-én email-ben. A Szervező 

ezen túl a díjazott Pályázatok szerzőinek nevét és pályaművét közzéteszi a SASMob Szeged honlapján, 

közösségi média felületein. Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a nem díjazott 

Pályázatok szerzőit semmilyen formában nem tájékoztatja. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy 

az ajándékok átadására díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor. Az ajándékozás során esetlegesen 

fizetendő adókat, illetékeket a Szervező fizeti meg. 

 

 

1. helyezett: Neuzer Folding City 20 összecsukható kerékpár 

2. helyezett: Neuzer Folding City 20 összecsukható kerékpár 

3. helyezett: Neuzer Folding City 20 összecsukható kerékpár 
 
A díjat a nyertes Pályázó kizárólag személyesen jogosult átvenni, személyazonossága egyidejű igazolása 

mellett. Amennyiben a személyazonosság ellenőrzés során a Pályázó nem működök együtt és ezzel az 

személyazonosság és az életkor megállapítását meghiúsítja, úgy a Szervező az érintett Pályázót a 

fotópályázatból kizárja. 

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen szabályzatban foglaltak megváltoztatására.  

Szeged, 2021.03.25.  
 
 

Szeged Pólus Nonprofit Kft. 
Szervező 
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