VERSENYKIÍRÁS
2021-ben is keressük az év legjobb meteorológiai fotóját. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat „Időjárás a Balatonon” címmel fotópályázatot hirdet.
Minden pályaművet szívesen fogadunk, amely kapcsolódik a témához.
A meteorológiai világnap idei szlogenje (The ocean, our climate and weather) az
óceánokhoz kötődik, felhívva ezzel a figyelmet az ENSZ kezdeményezésére, az
idén kezdődő óceánok tudományának évtizedére.
Úgy gondoltuk, bár országunk nem határos az óceánnal, az idei pályázat címének
a „magyar tengert” választjuk, utalva ezzel is a nemzetközi jelmondatra.
A Balaton sajátos mikroklímával rendelkezik, illetve látványos időjárási jelenségek
színtere is lehet. A különlegesebb eseményekről weboldalunkon is beszámolunk,
amelyek ötletet adhatnak a pályázathoz. Az utóbbi években többször hallhattuk,
hogy megbillent a Balaton vízszintje, esetleg a téli időszakban az erős szél
hatására a partra kicsapó hullámok megfagyva sajátos alakzatokat hoztak létre,
vagy az érkező hidegfront orkán erejű széllel érkezett a tó térségébe. Egy-egy
kialakuló zivatarfelhő is látványos lehet, de megemlíthető a víztömeg hűtő-fűtő
hatása miatt kialakuló ún. parti szél is.
Várjuk a szebbnél szebb fotókat, amelyek bemutatják legnagyobb tavunk
időjárását.

HATÁRIDŐK


beküldési határidő: 2021. május 15. éjfél



A nyerteseket weboldalunkon tesszük közzé. A nyerteseket külön e-mailben
is értesítjük.

NEVEZÉSSEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK


Téma: „Időjárás a Balatonon”



Feltöltés a www.met.hu/metvilagnap oldalon



Bármilyen fotót várunk, amely kapcsolódik a témához



A résztvevők maximum 2 db, saját maguk által készített képpel nevezhetnek
a pályázatra, amelyek felett teljes szerzői és használati joggal
rendelkeznek



Minimum 1000x1000 px felbontású képeket várunk JPEG vagy .jpg
formátumban



Maximális méret 40 MB



Csak vízjel nélküli képpel lehet nevezni



A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra történő jelentkezés feltétele
az adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele és hozzájárulás adása az
adataik kezeléséhez, mely a pályázat beküldésével automatikusan
megtörténik
Adatkezelési tájékoztató:
www.met.hu/omsz/kozerdeku_dokumentumok/tevekenyseg/index.php?tid=25



Az 1-3. helyezettet díjazzuk, értékes nyereményekkel

SZERZŐI JOGOK
Minden képnél a feltöltő gyakorolja a szerzői jogokat, így minden tartalomnak
saját készítésűnek kell lennie. Amennyiben a képen más személy is megjelenik,
úgy a feltöltőnek kell a megfelelő engedélyeket beszereznie, amelyeket köteles
bemutatni az Országos Meteorológiai Szolgálat kérésére.
A nem saját tartalom feltöltése kizárást von maga után.
A nevezéssel egyidejűleg a nevező az Országos Meteorológiai Szolgálatot
visszavonhatatlan, egyszeri, határozatlan időre szóló és térben korlátlan
használati joggal ruházza fel a feltöltött fotó(k) felhasználását illetően. Az OMSZ
a nevezett tartalmakat díjmentesen, a szerző nevének feltüntetésével
használhatja.

