
  

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 
 

„Generációk együtt” - fotópályázata 

időseknek, nyugdíjasoknak 

 

 

 

A pályázat fő célja:  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának célja, hogy az idős emberek 

megbecsülését elősegítve, lehetőséget kapjanak munkájuk, tevékenységük elismerésére, ahogy azt 

a város Idősügyi Koncepciója is tartalmazza. A pályázat a fiatalok és idősek generációja közti 

távolság csökkentését célozza, és lehetőséget ad az általuk megfogalmazott problémának a 

feloldására, mely szerint elégedetlenek a szabadidő eltöltési lehetőségeikkel és az emberek közti 

kapcsolataikkal. Célunk a figyelem felhívása arra, hogy nem kor függvénye az, ha valaki szélesíti 

látókörét, hogy szívében fiatal maradjon, s teljes életet éljen akár 60,70,80 vagy 90 évesen is.  

 

A pályázat lényege:  
Olyan fotókat várunk, amelyeken jól tükröződik a generációk közötti kapcsolat, az egymáshoz 

való közeledés, kötődés, a szabadidő kellemes, akár hasznos eltöltése együtt. Fontos, hogy 

legalább két generáció legyen a képen. A fotón szerepelhet például a nagymama, nagypapa az 

unokájával, unokákkal, a szülőkkel, a fiatalabb barátokkal.  

 

A pályázat részletei:  
A pályázaton Zalaegerszeg közigazgatási területén élő 60. életévüket betöltött személyeknek 

szabadon választott technikával készült képekkel van lehetőségük részt venni. Minden érdeklődő 

a saját készítésű fotójával nevezhet, a képek szerkesztettsége és retusáltsága nem kizáró ok. Egy 

fő maximum öt fotóval nevezhet. Az elbírálásnál a zsűri csak azokat a fotókat tudja figyelembe 

venni, amelyek kapcsolódnak a pályázat jeligéjéhez.  

Minden kép hátuljára (digitális formátum esetén mellékletként) kérjük, írják rá a kép címét! 

Továbbá kérjük a pályázati adatlapot is szíveskedjen kitölteni, aláírni és elküldeni a fotókkal 

együtt posta vagy e-mail útján!  

A legkreatívabb alkotásokat díjazzuk, emellett értékeljük a népszerűséget is szavazási lehetőség 

biztosításával és teret engedünk a szerencsének.  

A fotókat zsűri - melynek tagja hivatásos fotós is – értékeli, az első három helyezettet, valamint 

egy sorsolás útján kiválasztott alkotást díjazunk az alábbiak szerint:  

 

I. helyezett díja: 40.000,-Ft  

II. helyezett díja: 30.000,-Ft  

III. helyezett díja: 15.000,-Ft  

sorsolás útján nyertes díja: 5.000,-Ft  

 

A beérkezett képeket Zalaegerszeg város honlapján közzétesszük, ahol a legtöbb szavazatot kapott 

alkotás készítője 10.000,-Ft díjazásban részesül.  



A pályázat benyújtása:  




Módosult a „Generációk együtt” fotópályázat benyújtási határideje 

 

Felhívjuk a zalaegerszegi alkotókedvű, kreatív idősek és nyugdíjasok figyelmét, hogy a  

„Generációk együtt” fotópályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 13- ra módosult. 

Továbbra is várunk minden olyan saját készítésű fényképet, amelyen a generációk közötti 

összhang, közeledés látható!  

Bővebb információ a www.zalaegerszeg.hu honlapon, a hutnikeszter@ph.zalaegerszeg.hu 

email címen, illetve a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 

Humánigazgatási Osztályán, 92/502-190 telefonszámon. 




Papírformátum esetén postai úton vagy személyesen, legalább A4-es méretben: Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

Humánigazgatási Osztály  

 

Elektronikus formában e-mailben, minimum 1024*768-as felbontásban: 

muvo@ph.zalaegerszeg.hu 

 

Eredményhirdetés: 2013. október 01. (Idősek Világnapja rendezvény keretei között)  
A pályázati adatlap megtalálható letölthető innen: 

  

PÁ L Y Á Z A T I A D AT L A P 

 

További információ a hutnikeszter@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címen kérhető.  

 

 

Zalaegerszeg, 2013. július 17.  

                                                                                Gyutai Csaba sk. 

                                                                              elnök 
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