
 

 

A RLEXANDE
alapítvány

ALEXANDER ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMANJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezete  
 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 
Az NJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezete valamint az ALEXANDER Alapítvány Kuratóriuma 09/2023 referen-
ciaszámmal pályázatot ír ki a Digitális Fotóklub tagjainak, a digitális fotózás kedvelőinek. 
 
A pályázat témájában kapcsolódik a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság éves ünnepség-soro-
zatához, amelyet Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmából szervez. Olyan fotókat várunk, 
amelyek 
 

 valamilyen formában kifejezik Neumann János örökségét,  
 bemutatják a Neumann-elvű rendszereket akár történeti visszatekintésben is,  
 Neumann életét, gondolatait, munkásságát tükröző kiállításokat a világ különböző részein, 
 a fotó készítőjének a kapcsolatát a Neumann-örökséggel  
 egyéb, Neumann Jánossal és munkásságával kapcsolatos fotókat. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. Május 15. 
 
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a foundation.alexander@gmail.hu email-címre küldve 
 
A pályázat benyújtásához a Pályázatkiírók által erre a célra rendszeresített űrlap szükséges, amelyet a Pályázó a jelen 
felhívás végén talál. Pályázónként három fotót kell benyújtani a készítés eredeti méretében. 
 
A Pályázatkiírók három pályamunkát részesítenek pénzjutalomban, felajánlva az alábbi díjakat: 

 
I.  helyezett pályamunka  30.000,- Ft 
II.  helyezett pályamunka      20.000,- Ft 
III.  helyezett pályamunka     15.000,- Ft. 

 
A benyújtott pályázatokat külső szakértők bevonásával a Pályázatkiírók értékelik, az elbírálás eredményéről a pályázók 
2023. június 30-ig értesítést kapnak. Az Pályázatkiírók a díjazott pályaművekkel szabadon rendelkeznek, azt kiadvá-
nyaiban -a szerzőkre való hivatkozással- megjelentethetik. A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a 
pályázati űrlapok a fent megadott címen kérhetők, illetve hálózatról letölthetők. 
 
Győr, 2023.január 5. 

 
az NJSZT Győr-Moson-Sopron m.i Szakosztály elnöke 

  



 

A RLEXANDE
alapítvány

ALEXANDER ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMANJSZT Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezete  
 

 

PÁLYÁZATI  ŰRLAP 
 
A pályázati kiírás referenciaszáma: . ................................... 
 
A pályázat címe: 

1. file-név: ..................................... a felvétel helyszíne:  ............................................... időpontja: …………………. 

a téma rövid leírása: ……………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. file-név: ..................................... a felvétel helyszíne:  ............................................... időpontja: …………………. 

a téma rövid leírása: ……………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. file-név: ..................................... a felvétel helyszíne:  ............................................... időpontja: …………………. 

a téma rövid leírása: ……………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A pályázó(k)  

Név: ............................................................................................................. 

 Értesítési email……………………………………………………………… telefon: ............................................ 
 
 
 
Dátum: 
 
A pályázó aláírása:  . 
 
 
  ........................................................................................................................ 


