
Budakalászi Fotó és Videó Klub Házi Pályázatának részvételi szabályai 

 

 

Minden regisztrált klubtagunk részt vehet a Házi Pályázatunkon, akár alkotóként, akár csak 

pontozóként, akár mindkettőként. A verseny objektivitása miatt fontos, hogy aki alkotóként 

képet küld a pályázat bármely fordulójára, az pontozóként is vegyen részt abban a fordulóban. 

Ugyanez okból szintén fontos, hogy aki pontoz, (akár küldött képet, akár nem,) minden egyes 

képre adja le szavazatát, kivéve a saját képeket. Legkevesebb 1, legtöbb 10 pont adható. A 

képek értékelésének szempontjait külön küldöm. A pontozás anonim, mindenki csak a saját 

képét ismeri, - de ezeket nem pontozza!- a többi kép szerzőjéről nincs tudomása. 

 

1.,    Minden MÁSODIK klubesten lesz forduló, tehát (többnyire) havonta 1! A beküldési 

határidők e szabályzat mellékletében vannak, táblázatos formában. Augusztus hónapban egy 

forduló kimarad a szabadságok miatt, de klubestet tartunk ezen időszakban is. Így az év 

folyamán összesen 11 forduló lesz. 

 

2.,    Maximum 6 db. kép küldhető, jpg formátumban, és 1920 pixel hosszabbik oldalmérettel. 

 

3. A pontozás egy egytől tízig terjedő skálán történik – a kívánt mennyiségű csillagot kell 

kiválasztani.  

 

4.,    Az év folyamán négyszer, azaz negyedévente az egyik forduló tematikus lesz. A 

tervezett témákat a mellékelt táblázatban ismét megtaláljátok. A tematikus fordulóra küldött 

minden darab kép plusz 2 pontot ér! Ha a tematikusként beküldött kép mégsem teljesíti a 

követelményeket, megvonhatók tőle a plusz pontok. 

 

5.,    Aki nem tud, vagy nem akar a tematikus fordulón részt venni, az küldhet bármilyen 

képet, a normál módon értékelve lesz, csak a tematikus képekért járó plusz pontokat nem 

kapja meg. Ha például az egyik tematikus fordulóra valaki 4 normál, és 2 témába vágó képet 

küld, akkor a 6 képe normál módon kap pontokat, és a 2 tematikus kép után kapja meg a plusz 

2+2 azaz 4 pontot. 

6.,   Egy képpel csak egyszer lehet versenyezni – akkor is, ha az adott kép az általánosba is 

beleillik, valamint bármely tematikusba is. 

7.,   Kétféle kiértékelést készítünk a verseny során: 

 pályázat pontösszesítéssel: 

 

Ennél az egyes fordulókra beküldött képekre szerzett pontok számának összege 

határozza meg a végső sorrendet: minden pályázó megkapja képei pontszám 

átlagainak az összegét. Ez a módszer egyszerre díjazza a képek minőségét, és a 

szerzők szorgalmát, állhatatos részvételét a versenyben. Mivel mindenki küld 

egyszerre jobb, és kevésbé jó képet, a pontok összege valamelyest az átlaghoz közelít, 

ezért jól tükrözi a pályázó saját átlagos eredményességét is. 

 

Példa: Valaki úr(hölgy) beküld a valahanyadik fordulóra 3 db. képet. Ezek közül az egyik kép 

tematikus, mert épp tematikus forduló van. Ezért kap + 2 pontot. Tehát csak a témára 
reagálásból eddig van 2 pontja. (Ha 6 képet küld, és mind a témára reagál, akkor ez már 12 



pont!) A regisztrált klubtagok a beküldött képeket pontozzák, és az egyes képek így rendre a 
következő átlagokat érik el: 1. kép = 6,90; 2. kép: = 7,89; 3. kép: 6,25; Ezek összege: 21,04 
pont. Ez hozzáadódik a tematikus képért járó ponthoz, így Valaki úr(hölgy) ebben a 

fordulóban összesen 21,04 + 2 = 23,04 pontot szerzett. 

 pályázat az egy képre leadott szavazatok átlaga alapján: 

  

Ez a kiértékelés lehetőséget ad arra, hogy akkor is érdemes legyen versenyezni, ha 

valaki nem tudott mindegyik fordulón részt venni, vagy például később csatlakozik a 

klubhoz. Az elért pontszámot elosztjuk a beküldött képek számával, és ez az átlag 

határozza meg a sorrendet. Természetesen van egy minimális részvételi arány is – ezt 

az idén a beküldhető maximális képszám 50%-ában határoztuk meg. 

8.,    lehetőség van versenyen kívüli kép(ek) beküldésére is. E képeket a küldhető 6 db-on 

felül lehet beküldeni. A pontozásban részt vesznek, de a versenyben nem. Fordulónként 3 db. 

képet lehet ilyen módon küldeni. 

9.,    A képek fájlneve a kép címe legyen, a magyar helyesírásnak megfelelően, azaz lehet 

benne nagy és kisbetű, hosszú és rövid ékezet, és szóköz is. A fájlnév azonban bizonyos 

karaktereket nem enged meg, mint pl. kérdőjel, idézőjel, stb. Ilyenkor kérjük a pontos 

képcímet a kísérő levélben megadni. A kép címe után feltétlenül legyen alsó vonal, és ez 

után szóköz nélkül ! a szerző monogramja legyen. Ez lehet kis és nagybetű is. Tematikus 

pályamű esetében a szerző monogramja után "$T" (vagy "$t") {dollár jel+nagy, vagy kis "T" 

betű.} legyen. A dollár jel ($) jelzi az értékelő programnak, hogy figyelje az utána következő 

karaktert, és ha ez a karakter=T, akkor ez a kép a tematikus, jár neki +2 pont. Versenyen 

kívüli képek esetében a szerző monogramja után "$V" (vagy "$v") {dollár jel+nagy, vagy kis 

"V" betű.} legyen. 

Példa: 
Tehéncsorda_ABC.jpg = A kép címe: Tehéncsorda (_ alsó vonal kell a programnak) a beküldője: ABC 

úr, vagy úrhölgy. jpg = a kép formátuma. (kötelező!) 

Fél három_ABC$V.jpg = A kép címe: Fél három, (_ alsó vonal kell a programnak) versenyen kívüli kép, 

a beküldője: ABC úr, vagy úrhölgy. jpg = a kép formátuma. (kötelező!) 

Barát patak Szentendre_OM$T.JPG = A kép címe: Barát patak Szentendre, (_ alsó vonal kell a 

programnak) Orbán Marcsi képe, és $T = tematikus kép. (A dollár jel <$> kell a programnak) JPG = a 

kép formátuma. (kötelező!) 

Árvíztűrő tükörfúrógép_NP.tiff = A kép címe: Árvíztűrő tükörfúrógép, (_ alsó vonal kell a programnak) 

Neszveda Péter képe, .tiff = a kép formátuma. (kötelező!) (Versenyben részt vevő, nem tematikus 

kép.) 

A kép formátuma elvileg mindegy, hogy mi, de!: 

a.,    A tiff és a raw például tömörítetlen formátumok, irdatlan nagyméretűek, ezért nem 

elfogadhatóak! 

b.,    A gif ha nem animált, akkor jó, de ennek a színmélysége alacsony, nem lesz belőle szép 

kép, nem javasolt formátum. Az animált gif a honlapunkon nem mozog, a megjelenítő 



program nem támogatja. Az animáció első képkockája jelenik csak meg. Nem javasolt 

formátum. 

c.,    Minden szempontból a jpg formátum a mi számunkra a legjobb, úgyhogy ezt használjuk!  

10.,   A verseny díjazása:  Minden helyezett oklevelet és meleg hangú dicsérő méltatást 

kap. 

11., Kiállítás: 

A Faluház kávézójában 2018 január elejétől/közepétől egy hónapig kiállítjuk a fordulónkénti 

első három helyezett képet – természetesen a holtversenyesekkel együtt. Ez 2017-ben 43 

kép lett volna. Ezután a maradék helyekre az átlagos pontszám alapján a legjobbak kapnak 

további kiállítási lehetőséget. 

A Klub közös, éves kiállítása ugyanezen időben a Ház földszinti és emeleti folyosóin lesz. 

A Faluház a képek kidolgozásának, és a kiállítás megnyitójának repi (2db. pezsgő+1kg sajtos, 

és 1kg édes süti) költségét fedezi. 

 

FONTOS !!! 

 
A képek beküldési határideje mindig a forduló előtti hét péntekén 24h! 

 

KÉSÉS NINCS !!! 

Aki határidőre nem küldi el a képeit, illetve hibás elnevezéssel és/vagy méretezéssel adja be, 

az a hibás képeivel kimarad a fordulóból! 

Az értékelések határideje a klubestet megelőző péntek 24h! 

 
 
A legfontosabb formai követelmények mégegyszer: 

 

Maximum 6 db. kép küldhető, jpg formátumban, és 1920 pixel hosszabbik oldalmérettel. 
 

Fájlnevek: 

Tehéncsorda_ABC.jpg   versenyben részt vevő normál kép 

Barát patak Szentendre_OM$T.JPG  tematikus kép 

Fél három_ABC$V.jpg   versenyen kívüli kép 

 


