
Fotópályázati felhívás! 
 

A Cserhát-Ipoly Egyesület fotópályázata az általános és 
középiskolás diákok számára /2012/ 
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Az egyesület VII. alkalommal hirdeti meg „Veszélyben a növény és állatvilág” címmel 
fotópályázatát általános és középiskolások részére (Nógrád megyében vadon élő ritka, 
védett, fokozottan védett vagy védelemre érdemes növényekről, állatokról, élőhelyeikről és 
veszélyeztetettségükről).  
Beérkezési határidő az egyesület levelezési címére (Cserhát-Ipoly Környezet és 
Természetvédelmi Egyesület  3179 Nógrádsipek, Dózsa Gy. út 21.) november 30. 
A fotók digitális vagy hagyományos formában készíthetők. A digitálisan készített fotók floppyn, CD-n vagy egyéb 
digitális adathordozón küldhetők TIFF vagy JPG formátumban. A hagyományos papírképként küldött fotók mérete 
9x13 cm-től 13x18 cm-ig lehet! Egy pályázó maximum 5 színes fotóval pályázhat. A fotók mellé fel kell tüntetni a fotó 
címét, a fotózás pontos dátumát, a település nevét és a természeti terület elnevezését ahol a fotó készült. A beküldött 
fotókhoz mellékelni kell a pályázó nevét, címét, osztályát, iskolája címét és lakása vagy mobil telefonszámát. Az első 
5-5 helyezett jutalomban és oklevélben részesül. A díjazottak értesítve lesznek a díjak átvételi időpontjáról december 14.-ig. 
A fotópályázati felhívás minden év hasonló időszakában meghirdetésre kerül, míg az egyesület működik. A felhívás 
plakáton, szórólapon, interneten (www.sipek..hu/hun/civil-szerv-hird vagy a www.civilnograd.hu honlapon,), 
Témakörök és határidők is hasonlóak lesznek. Célunk ez által a megyénk értékesebb és ritkaságszámba menő 
természeti látnivalóinak a feltérképezése. Nem dísz és kerti növényeket várunk el fényképezni, hanem a vadon 
élőket erdőkben, réteken, lápokon, parlagokon, vizek partján vagy vizekben, sziklás részeken, stb.. Minél 
kevesebb helyen fordul elő annál értékesebb. Állatok esetében is hasonló a helyzet. De lehetnek sziklák, 
érdekes források, nem mesterségesen kialakult tavak, amelyeknek ritkán apad el a vize. Ha olyan állatot vagy 
növényt fotóznál le, amit még a növény és állathatározó könyvek sem ismernek vagy más földrészeken, más 
országokban élnek, de már Nógrád megyében is megtalálható még értékesebb lenne (Pl. darázspók, zöld-
piros légy, stb.). 
Sokat kell a természetben kirándulni, hogy ritkaságszámba menő fotó készülhessen, hogy elkapd, megleld az 
igazi pillanatot. Máris kezdheted a fotózást a természet ébredésétől a természet alvóra fordulásáig (november 
végéig). Elsősorban saját környékeden próbálj témát keresni a természetben, ha nem találsz akkor próbáld 
más település környékén! Sok sikert a fotózáshoz! 
Az egyesület fenntartja a jogot a fotók különböző helyeken való megjelentetésére. 
Bővebb felvilágosítás az egyesület telefonszámain kérhető: 

Tel.:32/ 389-173;   06-70/ 254-8256;   06-30/ 954-8442;   06-20/ 497-3375; 
Cserhát-Ipoly Egyesület vezetősége 

  


