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a Kukorica Termésverseny bemutatására és 

népszerűsítésére 
 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület a X. Kukorica Termésversenyben részt vevő versenyzők, 

szaktanácsadók és ellenőrök számára fotópályázatot hirdet „Betakarítás és ellenőrzés 

fényképezőgéppel” címmel. 

 

A pályázat célja a termésverseny parcellákon történő betakarítási folyamat sajátos 

szépségének, szakmai kihívásainak, életképeinek szemléltetése az alkotó egyéni 

perspektívájából. 

A pályázat időtartama: 2018. szeptember 1. – 2018. október 31. 

A fotópályázaton való részvétel feltételei: 

1. Minden pályázó min. 1, legfeljebb 3 fényképpel nevezhet. 

2. A képek kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy 

a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek. 

3. A képeket a Magyar Kukorica Klub Egyesület facebook oldalára kell feltölteni, s 

egyúttal a magyarkukoricaklub@me.com e-mail címre beküldeni (.jpg formátumban) 

2018. október 31-ig. Beküldéskor az e-mail tárgyához kérjük beírni: 

„Termésverseny fotópályázat”.  

4. A jelentkezési e-mailben a pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név, 

lakcím, telefonszám, s ha az emailt nem a saját e-mailjéről küldte, e-mail címét, 

valamint a fotó(k)ra vonatkozó adatokat: a kép címe, illetve mikor és hol készült a 

kép, és egy rövid leírást a fényképről, tájról vagy magáról a fénykép készítőjéről. 

5. A fotókat a Magyar Kukorica Klub médiatámogatói is átvehetik népszerűsítésre, és 

részt vehetnek a pontgyűjtésben. A különböző médiumok által gyűjtött pontokat 

összesítik, s a pontok forrásait a gyűjtött pontok számával együtt feltüntetik. Az így 

gyűjtött pontokat a pályázók a forrásra hivatkozva küldik be. Csak olyan fotók pontjait 

vesszük figyelembe, amelyeket a Magyar Kukorica Klub Egyesület Facebook oldalára 

is feltöltöttek, s a fotó ugyanúgy a „Termésverseny fotópályázat” megjelöléssel 

rendelkezik. 

 

A fotópályázat elbírálása: 

1. Egy nevezőnek csak egy, a zsűri által legjobb képe díjazható. 

2. A beküldött pályamunkákat 5 fős zsűri értékeli. A zsűri által legjobbnak ítélt két fotó 

készítője részesül díjazásban. A médiumok segítségével legtöbb kedvelést kapott fotó 

készítője közönségdíjban részesül. 

3. Az eredményhirdetésre a X. Kukorica Termésverseny Díjátadóján kerül sor, 

hagyományosan Gödöllőn, a "Királyi" Grassalkovich Kastély Lovardatermében, ahol 

a legpontosabb termésbecslést, illetve a legnagyobb/legszebb kukoricacsövet 

beküldőket is jutalmazzuk (lásd az ezekre vonatkozó kiírást is). 

 

Kőszárhegy, 2018. szeptember 13. 

 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület Elnöksége 
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