
Lovassy László Gimnázium 
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. 

2015 - A fény nemzetközi éve 

Lovassy László Gimnázium 

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. 
e-mail: old@mail.lovassy.hu 

web: www.lovassy.hu 

„Örökítsd meg a fényt!” - fotópályázat 

A pályázat meghirdetése: 2015. március 1. 

Pályázó diákok:  Veszprém megye általános, középiskolás és egyetemista diákjai 

A pályázat tartalma: Készíts fényképet a következő témákhoz kapcsolódva 

 A Nap és a Hold Veszprém megye települései felett 

 Csillagok a természetben 

 Légköroptikai jelenségek (szivárvány, haló stb.) 

 Környezetvédelem, fényszennyezés 

 Fényfestés 

 Az éjszaka hangulata 

 Tükröződések 

 Napóra 

 Fényviszonyok változása 

 3D-s képek 

 Fizikai fénykísérletek (pl.: mikroszkóp, lézer stb.) 

 Ember a fényben 

 Camera obscura 

 Fekete-fehér technikával készített képek 

A fotók technikai jellem-

zői: 

Az elkészítendő fotó eredeti nagyságában legalább 4000 pixel széles-

ségben készüljön, amelyből a pályázatra egy 2000 pixel széles változa-

tot kérünk beküldeni jpg formátumban. A képfeldolgozásnál csak mini-

mális szoftveres korrekció engedélyezett (dinamika, szín és vágás), 

egyéb manipuláció nem. 

A legértékesebb pályaműveket az értékelés után nagy felbontásban fog-

juk bekérni a kiállításukhoz. 

A pályázat leadása: 2015. április 20. (hétfő) 24 óra 

A pályaműveket fotopalyazat@mail.lovassy.hu címre kérjük e-mailben 

elküldeni. A levélben meg kell adni a pályázó nevét, életkorát és az in-

tézményének a nevét, címét, osztályát. 

A pályázat értékelése: A pályamunkákat egy háromtagú szakmai zsűri értékeli, melynek elnö-

ke Ladányi Tamás asztrofotográfus. A legjobb pályaművek szakmai 

elemzésére és bemutatására a 2015. május 12-én délután kerül sor, 

melyre minden pályázó meghívót kap. 

Kiállítás a pályázati 

anyagokból: 

A legjobb 10 pályamű 2015. május 12-étől tekinthető meg az iskola 

földszintjén Ladányi Tamás asztrofotóiból megnyíló kiállítás részeként.  

A pályázat díjazása: 1. díj: digitális fényképezőgép 40.000 Ft értékben 

2. díj: fényképezőgép-tartozékok 20.000 Ft értékben 

3. díj: fényképezőgép-tartozékok 20.000 Ft értékben. 

Továbbá az első 5 helyezett jutalma egy „Csillagok, csillagok…” DVD és 

egy „Veszprém asztotájképekben” című falinaptár.  

A díjak átadására 2015. május 12-én 17 órakor kerül sor a Lo-

vassy László Gimnázium földszintjén. 
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