A Piros Orr Bohócdoktor Alapítvány 25. születésnapja alkalmából fotó-és rajzpályázatot hirdet
Találkozott Ön vagy családtagja az elmúlt években alapítványunk bohócdoktoraival? Ossza meg
velünk élményét!
Ha készült fotó a találkozásról, küldje el nekünk a foto@pirosorr.hu címre. Ha gyermeke vagy unokája
szívesen rajzol, az ő alkotását is várjuk a Piros Orr bohócdoktorokról.
A fotók és rajzok beküldési határideje: március 31.
A beküldött alkotásokat három fős zsűri értékeli. Az első három helyezettet mindkét kategóriában
értékes nyereményekkel díjazzuk. A nyerteseket weboldalunkon tesszük közzé. A nyerteseket külön
e-mailben is értesítjük.
Minden fotót és rajzot várunk, amely kapcsolódik a „Találkozásom a Piros Orr bohócdoktorokkal”
témához.
Bővebb információ a fotópályázatról:
A résztvevők 1 db, saját maguk által készített képpel nevezhetnek a pályázatra, amelyek felett teljes
szerzői és használati joggal rendelkeznek.
Minimum 1000x1000 px felbontású képeket várunk JPEG vagy .jpg formátumban a foto@pirosorr.hu
címre.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra történő jelentkezés feltétele, hogy hozzájárul az adatai
kezeléséhez, mely a pályázat beküldésével automatikusan megtörténik. Az adatokat bizalmasan
kezeljük.
Minden képnél a beküldő gyakorolja a szerzői jogokat, így minden tartalomnak saját készítésűnek kell
lennie. Amennyiben a képen más személy is megjelenik, úgy a beküldőnek kell a megfelelő
engedélyeket beszereznie. A nem saját tartalom feltöltése kizárást von maga után.
A nevezéssel egyidejűleg a nevező a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványt visszavonhatatlan, egyszeri,
határozatlan időre szóló és térben korlátlan használati joggal ruházza fel a beküldött fotó
felhasználását illetően. A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány a beküldött fotókat díjmentesen, a
szerző nevének feltüntetésével használhatja.
Bővebb információ a rajzpályázatról:
A pályázók 1 db saját maguk által készített rajzzal nevezhetnek.
A rajzot jó minőségben beszkennelve a résztvevő nevének megadásával a foto@pirosorr.hu címre,
vagy postacímünkre: Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány, 1245 Budapest Pf.: 1006 várjuk.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra történő jelentkezés feltétele, hogy hozzájárul az adatai
kezeléséhez, mely a pályázat beküldésével automatikusan megtörténik. Az adatokat bizalmasan
kezeljük.
A nevezéssel egyidejűleg a nevező a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványt visszavonhatatlan, egyszeri,
határozatlan időre szóló és térben korlátlan használati joggal ruházza fel a beküldött rajzok
felhasználását illetően. A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány a beküldött rajzokat díjmentesen, a
szerző nevének feltüntetésével használhatja.

