II. Weloveweddings Esküvői Fotó és Videó Pályázat

Második alkalommal kerül kihirdetésre a Weloveweddings Esküvői Fotó és Videó
Pályázat. A pályázat kihirdetője a weloveweddings.hu online esküvői magazin, mely
jelenleg az egyik leglátogatottabb és legmeghatározóbb online esküvői magazin
Magyarországon. A pályázatra való nevezés és a pályaművek beküldése ingyenes. A
pályaművek elbírálását - egy többfordulós kiválasztással - a szakmai zsűri látja el,
melynek tagjai nemzetközileg is meghatározóak az esküvői piacon.
A pályázatra 4+1 kategóriában lehet nevezni.
A pályázat célja, hogy minden év elején megmérettetési lehetőséget biztosítson
minden esküvői fotós és videós számára. A pályázat ingyenes lehetőséget nyújt mind
a profi és mind az amatőr fotósok és videósok számára.
Az esélyegyenlőség érdekében a pályázat zsűrizése anonim.
A pályázattal elnyert helyezések presztízsértéket adnak a nyerteseknek a nagy
összegű díjak mellett.
A

nevezés

ingyenes.

Pályázni 2016.

január

1. és

december

31. között,

Magyarországon vagy külföldön készült képekkel lehet, illetve videós kategóriára
való jelentkezés esetén max. 5 perces legalább HD minőségű Youtube vagy Vimeora feltöltött videó link beküldésével lehet. Legalább 18. évét betöltött magyar
fotósoknak vagy videósoknak lehet pályázatot beküldeni. Egy pályázó összesen 4
fotós kategóriára és/vagy 1 videós kategóriára nevezhet.
Kategóriák és díjazásra kerülő helyek:

1.


Valódi esküvő (sorozat) kategória: I. hely; II. hely; III. hely



Készülődés pillanat kategória: I. hely; II. hely; III. hely



Megható pillanat kategória: I. hely; II. hely; III. hely



Vicces pillanat kategória: I. hely; II. hely; III. hely



Valódi esküvői videó kategória: I. hely; II. hely; III. hely

2.
A

Nevezés feltételei:
nevezés

és

a

pályaművek

feltöltése

kizárólag

online

felületen

a

weloveweddings.econtest.hu oldalon lehet. A fotós kategóriák pályaműveinek
feltöltése a regisztráció és a nevezési adatlap kitöltése után kezdhető meg az
eContest pályázatkezelő rendszerében. A zsűrizés fordulóit is ebben a rendszerben
lehet figyelemmel követni.
A videós kategória beküldési felülete és az adatlapja is ezen a felületen található.
Jelentkezni 2017. február 24. 12:00 órától – 2017. március 16. 12:00 óráig lehet.
A fotós kategóriáknál a jelentkezés végső lezárásáig a pályázók tetszőleges
alkalommal, szabadon módosíthatják feltöltött anyagaik tartalmát mindaddig, amíg
nem véglegesítik a pályázatukat.

3.

A jelentkezés lépései az eContest rendszer segítségével:

3.1.

Regisztráció és belépés az eContest rendszerbe

A jelentkezés és a képek feltöltése a weloveweddings.econtest.hu oldalon a
regisztráció után lehetséges. Akik már korábban regisztráltak, a „Belépés” gombra
kattintva, a jelszó és felhasználónév megadásával be tudnak lépni.
Elfelejtett jelszó esetén a regisztrációkor megadott e-mail cím, vagy a felhasználónév
megadásával új jelszó kérhető. Ebben az esetben sem szükséges újbóli regisztráció.
A kérés elküldését követően az eContest rendszer e-mailben elküld egy linket a
megadott e-mail címre, amely segítségével beállítható az új jelszó.
3.2.

Az online nevezési lap kitöltése

Az online nevezési lap a regisztrációt vagy belépést követően válik elérhetővé. Egy
pályázónak – függetlenül attól hány kategóriában pályázik – csak egy nevezési lapot
szükséges kitöltenie.
Első lépés az adatlap kitöltése a személyes adatok megadásával.
A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött
képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti,

hogy a képeket ő készítette és rendelkezik a beadott képek eredeti változatával. A
pályázat kiírói az eredeti/nyers képeket bármikor bekérheti. Továbbá hozzájárul,
hogy az általa megadott e-mail címen értesítést kapjon a Weloveweddings Esküvői
Fotó és Videó Pályázatával kapcsolatban. A nevezési lap kitöltése:


az adatlap mezőinek kitöltésével



az arckép feltöltésével



a nyilatkozatok megtételével válik teljessé.

Pályázati anyagok feltöltése

4.

A pályázati anyagok feltöltésekor a pályázók a végleges pályaműveket tölthetik fel a
szerverre, ezért kérjük, hogy a képek és videók technikai paramétereiről szóló részt
alaposan olvassák át. Az érvényes pályázat feltétele a képcím és képaláírás mező
kitöltése, amelynek kritériumai a „Formai és technikai követelmények” pontban
olvashatók. A pályamű a képaláírással együtt válik teljessé. Felhívjuk a pályázók
figyelmét arra, hogy a leadási határidő vége előtt, az utolsó napokban, a tömeges
használat miatt a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést
minél előbb végezze el.

Kategóriák leírásai és a hozzájuk benyújtható maximális képek/videók

5.

száma

5.1.

Valódi esküvő (sorozat) kategória:

Egy sorozat minimum 15 db és maximum 30 db különálló képet kell tartalmaznia,
melyek - a pályázatban szereplő technikai követelményeken túl - egy 2016-ben
Magyarországon vagy külföldön megrendezett valódi esküvőt kell, hogy bemutasson
képpel és szöveges leírással, a nagy nap elejétől a végéig. Egy teljes valódi
esküvőnek tartalmaznia kell:


a pár készülődésének pillanatait



legalább egy szertartás (polgári és/vagy egyházi) képeit



a kreatív (szabadtéri és/vagy beltéri) fotózást



valamint a vacsora (állófogadás és/vagy táncos lakodalom) képeit.

Egy pályázó maximum 3 db valódi esküvővel (sorozat) nevezhet. A zsűri fenntartja
a jogot, hogy ha egy sorozat összességében nem fedi le a fenti kritériumokat, de
egy-egy különálló kép esélyes lehet a további (egyéni képes) kategóriákra, úgy
azokat áthelyezheti azokba.

5.2.

Készülődés pillanat (egyéni kép) kategória:

Egy pályázó maximum 5 db egyéni képet küldhet be, melyeknek a pályázatban
szereplő technikai követelményeken túl az esküvőre való készülődés során
megtörtént pillanatot kell visszaadnia. Nincs kikötés abban, hogy a kép a készülődés
melyik szakaszában (sminkelés, fodrász, öltözködés) került megörökítésre.

5.3.

Megható pillanat (egyéni kép) kategória:

Egy pályázó maximum 5 db egyéni képet küldhet be egy kategóriára, melyeknek a
pályázatban szereplő technikai követelményeken túl egy-egy esküvői nap során
megtörtént megható pillanatot kell visszaadnia. Nincs kikötés abban, hogy a kép a
nagy nap melyik szakaszában került megörökítésre.

5.4.

Vicces pillanat (egyéni kép) kategória:

Egy pályázó maximum 5 db egyéni képet küldhet be egy kategóriára, melyeknek a
pályázatban szereplő technikai követelményeken túl egy-egy esküvői nap során
megtörtént vicces pillanatot kell visszaadnia. Nincs kikötés abban, hogy a kép a nagy
nap melyik szakaszában került megörökítésre.

5.5.

Valódi esküvő - videó kategória:

Egy pályázó maximum 3 db legalább HD minőségű esküvői videót küldhet be. A
videóknak külön-külön maximum 5 perceseknek kell lennie. A rövidfilmek - a
pályázati

kiírásban

szereplő

a

technikai

követelményeken

túl

-2016-ben

Magyarországon

vagy

külföldön

megrendezett

valódi

esküvőt

kell,

hogy

bemutassanak a nagy nap elejétől a végéig. Egy teljes valódi esküvőnek
tartalmaznia kell legalább egy szertartás (polgári és/vagy egyházi) során készült
felvételeket, valamint a vacsora (állófogadás és/vagy táncos lakodalom) felvételeit.

6. Formai és technikai követelmények:

6.1.

A fotós kategória formai és technikai követelményei:

A pályázaton a túlzottan manipulált képek nem indulhatnak. Nem számít túlzott
manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekciók, így a színek, tónusok és a
fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.
Továbbá nem számít túlzott manipulációnak az egyes esztétikai hibák (pl.:
bőrhibák) korrekciója, eltávolítása. Túlzott manipulációnak számít, és kizárást von
maga után, a képek tartalmának jelentősebb megváltoztatása, vagyis az oda illő képi
elemek utólagos eltávolítása vagy a nem oda illő hozzáadása egy képhez. A
pályázat esélyegyenlősége érdekében a zsűrizés anonim, ezért semmilyen, a
pályázót beazonosítható reklámjellegű elem nem szerepelhet sem a fotókon. A
képek eredeti, nyers (RAW, CR2, stb.) fájljait a zsűri bekérheti.
6.1.1. Képfelbontás:
A fotós kategóriák esetében a pályázaton JPG* formátumú képpel lehet pályázni,
aminek maximális fájl mérete 4 Mbyte. A képtömörítési minőség min. 90% legyen. A
kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb mint 1500 pixel, valamint a hosszabbik oldala
nem haladhatja meg a 3000 pixelt. (*)JPEG (JointPhotographicExperts Group).
(Nagyobb fájlméret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy a tömörítés arányának
módosítását.)
6.1.2. Képaláírás és sorozatleírás:
Tekintettel arra, hogy a képaláírás a pályázat fontos eleme, kérjük a pályázókat, hogy
formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során.
Az egyéni kategóriák képeinek képcíme kötelező, azonban a képleírása már nem
kötelező.

A sorozatoknál a sorozat tartalmilag korrekt leírása, azaz a valódi esküvő
bemutatása kötelező (példák a weloveweddings.hu oldalon a „Valódi esküvők”
rovatban), azonban a sorozatok önálló képeinek képcímének és képaláírásának
megadása nem kötelező.
A képek és sorozatok címének és tartalmának leírásánál a pályázó törekedjen
arra, hogy a beküldött pályaművek címe és szövegezése az egyéni képeknél a
kép mondanivalóját és a pillanat körbeírását, sorozatoknál egy valódi esküvőt
mutasson be. (Példák a weloveweddings.hu oldalon a „Valódi esküvők”
rovatban)
A zsűrizés anonimitásának megőrzése érdekében fokozottan felhívjuk a
pályázók figyelmét arra, hogy a kép neve és képaláírása nem tartalmazhat
utalást a szerző kilétére, az őt megbízó vállalkozás vagy ügynökség nevére!
6.2.

A videós kategória formai és technikai követelményei:

A videóknak külön-külön maximum 5 perceseknek kell lennie és egy adott esküvőt
kell bemutatnia. A videón manipulált felvételekkel nem lehet indulni. Nem számít
manipulációnak a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben
keletkezett technikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít, és kizárást von maga
után, a felvételek tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos
eltávolítása vagy hozzáadása. Nem számít manipulációnak a videón szereplő pár
nevének a felirata. A feliratnak a videó elején vagy a végén kell szerepelnie. A videók
eredeti (.mpeg, .mov, .avi) fájljait a zsűri bekérheti.
A videó címének és tartalmának leírásánál a pályázó törekedjen arra, hogy a
beküldött videók címe és szövegezése egy valódi esküvőt mutasson be.
(Példák a weloveweddings.hu oldalon a „Valódi esküvők” rovatban)
A videókon szereplő hangi és képi anyagok jogsértő felvételeket nem
tartalmazhatnak. A zsűri nem köti ki, hogy a rövidfilm milyen hanganyagot
tartalmazzon, de az esküvői videó összességéhez, hangulatához illeszkedő legyen.
A pályázat esélyegyenlősége érdekében a zsűrizés anonim, ezért semmilyen, a
pályázót beazonosítható reklámjellegű (logó, vízjel, főcím, endscreen képek)
elem nem szerepelhet a videón. A videós kategória esetében a pályázaton

Youtube vagy Vimeo csatornára feltöltött, publikus link címmel lehet pályázni. A
videóknak legalább HD (1280x720 pixel) minőségűeknek kell lenniük.
7. Kizáró okok:


18 év alatti és/vagy külföldi fotós és videós pályaműve



Nem a szerző által készített képek vagy videók



Technikai és formai követelmények be nem tartása



Nem esküvőhöz konkrétan tartozó fotótéma beküldése (pl.jegyesfotózás vagy
workshopokon készül felvételek nem elfogadottak)



Nem az esküvőhöz vagy az esküvői videóba összhatás szempontjából
formailag illő snittek, hanganyagok.



Nem képhez illő elemeket nem tartalmazhatnak sem a fotók sem a videók
azaz: képkereteket, reklám jellegű feliratokat, elemeket, vízjeleket, logókat



Jogsértő tartalmak



Az egyes kategóriákra vonatkozó leírások figyelmen kívül hagyása

8. A zsűrizés menete:
A zsűrizés időpontja 2017. március 15. – április 28.
A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti és
többfordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek
nem megfelelő pályaműveket.
A zsűri az 1. fordulóban, az ún. előzsűrizés során, a kategória kiírásoknak
megfelelően előszűri a pályaműveket online módon, azzal a céllal, hogy a második
fordulóba csak a kategória tartalmának megfelelő, szakmailag, technikailag és
esztétikailag kifogástalan fotók és videók kerüljenek. A többi forduló során a zsűri
tovább szűkíti a kategóriák képanyagait és videóit, míg végül a végső fordulóban
kialakítja a döntőbe jutott képek és videók végső sorrendjét. A képek és videók
számától függően a fordulók száma változhat.
A zsűrizés anonim módon történik.

A zsűrinek joga van egy továbbjutásra esélytelen sorozatból egyetlen kiemelkedő
képet kiválasztani és azt az azonos kategóriának megfelelő „egyedi” kategóriába
áttenni.
A díjazottak értesítése a zsűrizés lezárását követő egy héten belül, tájékoztató
keretében válik nyilvánossá. Eredményhirdetés előreláthatólag 2017. május 12-én
pénteken lesz.
9. A zsűri
A pályaműveket a kiíró által felkért neves szakemberek bírálják el.
10. Díjazás
A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. kategóriadíjat adhat ki. Az egyes
kategóriákhoz tartozó díjak:

Valódi esküvő (sorozat):


I. hely:
emlékplakett +
1 db 95.000 Ft értékű 3 napos Andras Schram Workshop*
1 db 50.000 Ft értékű fotóalbum** vásárlási utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



II. hely:
emlékplakett +
1 db 90.000 Ft értékű weboldal készítés a STUDIO35 felajánlásával
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



III. hely:
emlékplakett +
1 db két órás teljes stúdióbérlés az NDustrial Studioban
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával

Készülődés pillanat:


I. hely:
emlékplakett +
1 db 50.000 Ft értékű fotóalbum** vásárlási utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



II. hely:
emlékplakett +
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



III. hely:
emlékplakett +
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával

Megható pillanat:


I. hely:
emlékplakett +
1 db 50.000 Ft értékű fotóalbum** vásárlási utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



II. hely:
emlékplakett +
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



III. hely:
emlékplakett +
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával

Vicces pillanat:


I. hely:
emlékplakett +
1 db 50.000 Ft értékű fotóalbum** vásárlási utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



II. hely:
emlékplakett +
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával



III. hely:
emlékplakett +
1 db 25%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Peak Design*** vásárlási
utalvány a Tripont felajánlásával
1 db 12,5%-os kedvezményt adó vásárlási utalvány Tamron**** objektívekre
a Tripont felajánlásával

Valódi esküvő - videó:


I. hely:
emlékplakett +
1 db DJI Phantom IV STANDARD drone a MyActionCam felajánlásával



II. hely:
emlékplakett +
1 db DJI OSMO a MyActionCam felajánlásával



III. hely:
emlékplakett +
1 db 70.000 Ft értékű weboldal készítés a STUDIO35 felajánlásával

Mindben pályázatban résztvevő között egy 2 órás MIKROSAT stúdióbérlést
sorsolunk ki. A nyeremény 2017.12.31-ig használható fel.

*A Schram András workshopon való részvételi díj csak 2018-as workshopra
használható fel, az útiköltség, szállás, étkezés díját nem foglalja magába.
**A Tripont fotoalbum vásárlási utalvány 2017. 12. 31-ig váltható be a Tripontnál.
***A Peak Design utalvány csak egy termék vásárlására használható fel és 2017. 12.
31-ig váltható be a Tripontnál
****A Tamron utalvány 2017. 12. 31-ig váltható be a Tripontnál.
Amennyiben egy díjat nyert pályázó lemond a díjáról, úgy azt a soron követő
pályázó nyeri el!
A díjak átadása előreláthatólag 2017. május 12-én 18:00-kor lesz. A pontos dátumról
és a helyszínről értesítést fognak kapni a díjazottak.

11. Nyilvánosság és szerzői jogok
Az eContest rendszerben minden pályázónak csak a saját adatállományához van
hozzáférési joga, a pályaművek és a pályázók adatai az eredményhirdetésig nem
nyilvánosak.
A feltöltött képek és videók a pályázati határidő végéig módosíthatók, amennyiben a
pályázó maga le nem zárja saját anyagát.
A pályázó a nevezési lap kitöltésével és a pályázati anyag beküldésével
automatikusan elfogadja a Weloveweddings Fotó és Videó Pályázat pályázati
feltételeit, és egyben hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveket a rendezők
térítésmentesen:


a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban felhasználják



a zsűrizés internetes közvetítése során a weloveweddings.hu hivatalos
honlapján megjelenítsék



a pályázat online és print archívumában megőrizzék



nyilvánossá tegyék a weloveweddings.hu hivatalos honlapján

A Weloveweddings Fotó és Videó Pályázatra beküldött pályaművek kizárólag a
Weloveweddings.hu

rendezvényeihez

és

kommunikációjához,

illetve

a

főtámogatónak és a díjfelajánlóknak a pályázathoz kapcsolódó kommunikációjához

használhatók fel térítésmentesen. A pályaművek minden további, a rendezők által
szervezett online vagy offline kiállítás és egyéb eseményen való felhasználásához a
pályázó írásbeli beleegyezése szükséges.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek és videók elkészítésével vagy azok
nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden
felelősség a pályázatot benyújtó szerzőt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező
anyagi felelősséget is.
Budapest, 2017. február 23.
Bozsó Krisztián
Weloveweddings.hu

