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A pályázat meghirdetője és szervezője 

Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy az egyházi intézmények diákjai megismerjék Szent László király életét, 
szellemiségét, erényeit, és észrevegyék, megörökítsék ezek 21. századi jelenlétét. 

A pályázat tartalmi elemei 

A pályázó készítsen fotót Szent László királyhoz kapcsolható tárgyi vagy egyéb emlékről, műalko-
tásról, természeti értékről vagy a Szent alakjának, hősiességének, vitézségének napjainkban való 
megjelenéséről. 

Választható témák: 

1. Szent László nevét viselő települések; az ő emlékére állított szobrok, emlékhelyek, templomok 
2. Szent László és a természet 
3. Szent László szellemiségének (lovagi erények, segítségnyújtás, vitézség stb.) megjelenése nap-

jainkban 

Formai követelmények 

 Egy pályamunka maximum 3 képből állhat. 

 Minden fotót paszpartuval ellátva, min. A5, max. A3-s méretben kell beküldeni. 

 A pályázaton különböző technikai eljárásokkal, képszerkesztő programokkal átszerkesztett képek-
kel nem lehet indulni. Megengedett a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és 
a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. Nem meg-
engedett a képek tartalmának megváltoztatása (képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzá-
adása), az eredeti színek megváltoztatása, különböző effektek használata. 

 A pályázat jeligés, ezért a beadott fotók külső burkolatán/hátlapján csak a pályázat nevét („Fotó-
pályázat”), a kép címét, a választott jeligét és a pályázati kategóriát tüntessék fel: ehhez a Címke 
a pályamunkára nevű űrlapot kell kitöltve felragasztani. 



 Zárt borítékban mellékeljék a kitöltött Pályázati adatlapot, a borítékra írják rá a pályázat nevét, a 
kategóriát és a jeligét. 

 A Címke és a Pályázati adatlap letölthető a www.kpszti.hu/szentlaszloev oldalról. 

Az értékelés szempontjai 

 Tiszta, világos mondanivaló 

 Kifejező cím 

 Szerkesztés, kompozíció 

 Színek használata 

 Fotó minősége, élessége 

 Technikai kivitelezés 

Az értékelés során az egy pályamunkához tartozó fotókat egy egységként kezeljük. 

A jelentkezés feltételei 

Pályázatot nyújthat be bármely, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatását 
igénybe vevő egyházi közoktatási intézmény, általános vagy középiskola diákja, a felkészítő pedagó-
gusa által. 

Pályázni a következő kategóriákban lehet: 

 5–8. évfolyam 

 9–12. és 13–14. évfolyam 

Egy intézményből/egy telephelyről kategóriánként legfeljebb 3 pályamunkát lehet benyújtani. 

A nevezés módja 

Nevezni a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján, pályázati űrlap kitöltésével lehet (www.kpszti.hu/ 
szentlaszloev). Az űrlap kitöltésére csak regisztrált személy (intézmény) jogosult, ezért a tanulókat az 
intézménye nevezheti. 
Szükséges adatok: 

 intézményi adatok: intézmény neve, OM azonosítója; telephely kódja; 

 személyes adatok: a pályázó neve, a felkészítő pedagógus neve és elérhetősége (e-mail cím, 
telefonszám); 

 pályázati adatok: kategória és a választott jelige. 

Határidők 

Nevezési határidő: 2017. április 10.  
A pályamű benyújtásának határideje: 2017. április 21. (postabélyegző dátuma vagy személyes leadás 
a Katolikus Pedagógiai Intézet portáján). 

A pályaművek beküldése 

A kész pályaművet a Katolikus Pedagógiai Intézetbe kell eljuttatni: 

 személyesen munkanapokon 600–2100 óra között (cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

 vagy postai úton (postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68). 

 A borítékra írják rá a pályázat nevét: Fotópályázat. 

Díjazás kategóriánként 

I. díj: 50 000 Ft értékű jutalom 
II. díj: 30 000 Ft értékű jutalom 
III. díj: 20 000 Ft értékű jutalom 
Különdíj: 10 000 Ft értékű jutalom 



További információk 

A pályaművek zsűrizését a Katolikus Pedagógiai Intézet által felkért szakemberek végzik.  

A helyezettek ünnepélyes díjkiosztón vehetik át jutalmaikat. Az eredményhirdetés időpontját, vala-
mint a díjkiosztó időpontját és helyszínét 2017 márciusában tesszük közzé a Katolikus Pedagógiai 
Intézet honlapján. 

A helyezett pályamunkákat kiállításon mutatjuk be, és a Katolikus Pedagógiai Intézet 20. évforduló-
jának ünnepén (2017. október 6-án) a Nemzeti Színházban jótékonysági árverésre bocsátjuk a Szent 
Gellért Ösztöndíj javára. 

Pályaműveket semmilyen formában nem juttatunk vissza az alkotójához. 

Pályázati felelős 

Szenthe-Tormássi Anna (e-mail: szenthe@kpszti.hu; tel.: 06-1-479-3031) 


