
     Kedves Túratársak, Természetjáró Egyesületek! 
 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2008. szeptember 13-21. között, - a Turisztikai 

Hét - alkalmából fotókiállítást szervez  

 

                                TURISTAESEMÉNYEK  KÉPEKBEN                                      címmel.  

 

A kiállítás célja, széleskörűen bemutatni megyénk, turisztikai eseményeit, a tagegyesületek 

tevékenysége, rendezvényei fényképfelvételein keresztül, hogy ezzel is felhívhassuk a 

figyelmet a természetjárás szépségére, céljaira, eredményeire, tevékenységünkre.    

Ezért kérjük a megye tagegyesületeiben fényképekkel rendelkező turista fotós társainkat, 

hogy képeikkel vegyenek részt ezen a kiállításon, mutassák be képeikkel a megyénk turista 

életét. 

A beküldött fotók témája lehet e célhoz kapcsolódó bármely kép, vagy képsorozat, amely 

megyénk, egyesületeink turisztikai tevékenységét kellően reprezentálja. 

 

A beküldött fotóalkotások a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség szervezett kiállításán 

nyilvánosan bemutatásra kerülnek. A kiállításon való részvétel díjtalan. 

 

A kiállításon részt vehetnek a megye természetjárói egy, vagy több képpel, vagy 

képsorozattal. A képek lehetnek fekete-fehér, színes, vagy színezett alkotások. Legnagyobb 

méretük (keretük) ne haladja meg a 30 cm-t. 

 

A beküldött képek mindegyikén szerepeltetni kell egy sorszámot (sorozat esetés 

sorozatszámot is). A képek mellé kérünk mellékelni egy kísérőjegyzéket, melyen a szerző 

neve (esetleg jeligéje), egyesülete, a képeken szereplő sorszám szerint a mű címe, a látható 

turista esemény megnevezése szerepeljenek. A jegyzéket kérjük aláírással lezárni. A beküldő 

aláírása hagyja jóvá a fotók nyilvánosságra hozhatóságát, és hogy a rendezők a kiállítás, a 

természetjárás népszerűsítése érdekében felhasználási díj megfizetése nélkül is publikálhatják 

azokat.  

 

A pályázati anyagokat a Szövetségben személyesen (esetleg postai úton) lehet leadni 2008. 

szeptember 2-i beérkezési határidőig (3527 Miskolc, Selyemrét u 1., a nyári időszakra 

meghirdetett keddi ügyeleti napokon 16.30-18.30 között) Garadnay Sándor kiállítás 

szervezőnél. 

 

A beküldött fényképek külön díjazásban nem, de a kiállítás adta nyilvános szerepléssel 

erkölcsi elismerésben részesülnek.   

  

Tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a beküldött képek kétoldali laminálást követően kerülnek 

kiállításra. Azok postai visszaküldésére nincs lehetőség, de a kiállítás bezárását követően, a 

Szövetség ügyeleti napjain átvehetők.    

  

Kérünk és várunk minden fotózó túratársunkat, hogy a kiállítás céljában megfogalmazottak 

érdekében mutassa be alkotásait, ossza meg turisztikai élményeit túratársaikkal, a 

nyilvánossággal. 

 

                                                                               B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 

 

 

További információk: Garadnay Sándor  e-mali: gasandor@citromail.hu 

                                                                  tel: 70/232-6613 


