
A fotók értékelése: 

A beérkezett fotókat szakmai zsűri 
értékeli, bírálja  el pontozással októ-

ber 10-ig. 

A díjazás: 

Minden, a zsűri által online, illetve élő 
kiállításra javasolt pályamű alkotóját 
minisztériumi elismerő oklevélben,   
kategóriánként az első három helye-
zettet értékes jutalomban is részesít-

jük.  

A legmagasabb pontszámot elérő fotó 
készítője, azaz Az Év BISEL fotósa 
különdíja ezenfelül egy fotós nap és 
barangolás a Börzsöny patakvölgyei-
ben Potyó Imrével (Év Természetfotó-
sa 2018, 2020)  megannyi fotótémá-
val, a pataklakó gerinctelenektől a 

makrótémákon át a tájképekig.  

Díjátadó: 

A díjak átadására ünnepélyes keretek 
között várhatóan 2021 novemberében 

kerül majd sor. 

További információ: 

A felhívással kapcsolatos kérdéseket a 

bisel@am.gov.hu e-mail címre várjuk. 

A felhívás célja: 

Fedezd fel, ismerd és fotóiddal mu-

tasd is meg a közeli vízfolyások sok-

szor szemünk előtt rejtett, titokzatos 

élővilágát! Célunk az is, hogy ne csak 

a fényképezőgép objektívjén át lásd és 

örökítsd meg ezeket a vízi és vízparti 

élőlényeket, hanem az is, hogy ülj ki a 

vízfolyás partjára és merülj el a ter-

mészet szépségében, sokszínűségé-

ben és légy annak oltalmazója, védel-

mezője. 

Technikai paraméterek: 

Maximum 3 darab, legalább 6 mega-

pixeles, jpg formátumú, saját készíté-

sű digitális fotóval  lehet pályázni. A 

fotón nem szerepelhet név, névre utaló 

jelzés (vízjel) és a kép címe sem. A 

fotók egyes képelemeinek utólagos 

eltávolítása vagy hozzáadása nem 

megengedett (montázs, retusálás), vi-

szont a képek feldolgozása során 

olyan digitális módosítások alkalmaz-

hatóak, mint a képkivágás, a kontraszt, 

a fényerő, a színtelítettség állítása, a 

zajszűrés és az élesítés. 

Pályázók köre: 

7-12. évfolyamos diákok. 

A beküldéssel kapcsolatos tudnivalók: 

A fotókat elektronikus formában a 
www.kornyezetvedelmipalyazat.hu pályáza-
ti felületre kell feltölteni szeptember 15-ig 
a kért adatok megadásával, a hozzájáruló 
nyilatkozat elfogadásával, adatkezelési 
tájékoztató tudomásul vételével. A beküldött 

képfile neve  a kép címe legyen.   

Nevezéssel kapcsolatos információk: 

Csak vízfolyás (ér, csermely, patak, folyó, 
csatorna) élővilágáról készült fotóval lehet 
helyezést elérni, állóvízi (pl. tó, holtág, mo-

csár, láp) fotóval nem! Nevezési díj nincs. 

Nevezési kategóriák: 

1. Vízfolyások vízi makrogerinctelenjei  

2. Vízfolyások gerincesei  

3. Vízfolyások és környezetük 

növényei  

Korosztályi kategóriák: 

7-9. és 10-12. évfolyam 

Légy Te Az Év BISEL Fotósa! 
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