
Forduló 

száma:
Beadási határidő: 

Értékelés 

határideje:  

Értékelő+egyéb 

Klubest ideje:

Forduló 

jellege:
Tematika

jelzett nap 24 óra !!! jelzett nap 24 óra !!!

január 7. klubest

január 11. kiállítás megnyitó

január 21. klubest

1 január 25. február 1. február 4. Általános 1. forduló kiértékelése

február 18.

2 február 22. március 1. március 4.
Tematikus

Fekete-fehér
2. forduló kiértékelése

2019.03.15 videó március 18. videó pályázat értékeléssel

3 március 22. március 29. április 1. Általános 3. forduló kiértékelése

április 15. klubest

4 április 19. április 26. április 29. Általános 4. forduló kiértékelése

május 13. klubest

5 május 17. május 24. május 27.
Tematikus

Állatok
5. forduló kiértékelése

2019.06.07 videó 2019.06.17 
x1 videó pályázat értékeléssel

6 június 14. június 21. június 24. Általános 6. forduló kiértékelése

július 8. klubest

7 július 12. július 19. július 22. Általános 7. forduló kiértékelése

Házi Pályázat nyári szünet  július 29 - augusztus 09

augusztus 5.
Klubest (08.05 helyett mikor?) 

külső helyszínen

2019.08.19 vagy 26-a, FH
Klubest (08.19 helyett mikor?) 

külső helyszínen

Házi Pályázat nyári szünet  július 29 - augusztus 09

8 augusztus 23. augusztus 30. szeptember 2.
Tematikus

Makró
8. forduló kiértékelése

2019.09.13 videó szeptember 16. videó pályázat értékeléssel

9 szeptember 20. szeptember 27. szeptember 30. Általános 9. forduló kiértékelése

október 14. klubest

10 október 18. október 25. október 28. Általános 10. forduló kiértékelése

november 11. klubest

11 november 15. november 22. november 25.
Tematikus

Köd
11. forduló kiértékelése

12 december 6. december 9. Képek Képe értékelés

2019.12.06 videó december 9. videó pályázat értékeléssel

december 16. Záró klubest

x1 --> Páratlan hét (25.) hétfője, mert az előtte lévő 24. hét lenne a soron lévő, de az épp Pünkösd Hétfő!

x2 --> Az említett dokumentumot kör-emailben megküldöm mindenkinek, de alapvetően megegyezik a tavalyiakkal

2019. évi Házi Pályázat fordulói

Egész éves téma a: "Budakalász, ahogy én látom…" Bármelyik, egyébként nem tematikus fordulóra lehet küldeni 

felismerhetően Budakalászon készült képeket, lehetőleg az "épített, és természeti értékek kataszterében" szereplő 

helyszínekről. (x2)

Az év utolsó klubestje: december 16!! Eredményhirdetés, oklevelek kiosztása + 

Évzáró buli !!!!

A Faluház nyári zárvatartása alatt a klubesteket külső helyszínen tartjuk meg.                                      

A külső helyszínek később lesznek meghatározva.


