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Mutasd meg a várost, úgy ahogy te látod és nyerj egy GoPro-t a Deák 17 Galéria és 
a Szóda Műhely közös Instagram pályázatán! Mutasd meg mit tudsz, örökíts meg 
pillanatokat, találkozásokat, a pezsgő hétköznapokat, azt ami a képeslapokról 
lemaradt! A zsűri által díjazott pályaműveket egy nyilvános kiállítás keretében a 
nagyközönség előtt is bemutatjuk! 

A játékba maximum 10 képpel nevezhetsz. Kezdj bele minél előbb, töltsd fel őket 
Instagram profilodra #varosipezsges hashtaggel és kövesd a Szóda Műhely és a 
Deák17 Galéria Instagram oldalát!

1. Kik indulhatnak a pályázaton?

 • Kövesd a profiloddal a Szóda Műhely és a Deák 17 Galéria Instagram profilját, 
 • Legyen nyilvános az Instagram profilod, ami alapján beazonosítunk,
 • Legyen érvényes a diákigazolványod, amellyel igazolni tudod, hogy valamely 
     középiskola tanulója vagy.
 
 
2. Milyen képekkel nevezhetsz?

 • A játékba maximum 10 képpel nevezhetsz az alábbi témákban:

  - Egy hely a városban, ahova időről időre visszatérsz, egy hely, ami valamiért   
       fontos számodra,
  - Oszd meg a közös pillanatokat, mutasd meg hogyan használod és élvezed 
     a város nyújtotta lehetőségeket,
  - Egy apróság, egy izgalmas részlet a városban, amit csak te veszel észre.

 • Amikor nevezel egy képpel, a posztban használd a #varosipezsges hashtaget,
 • A kép nem sértheti mások személyiségi jogait,
 • #varosipezsges hashtaggel ellátott kép használatával automatikusan elfogadod  
     a jogi nyilatkozatunkat, amit a http://szodablog.com Instagram pályázat 
     menüpontja alatt találsz,
 • Az alkotások elkészítéséhez technikai megkötés nincs.
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3. Határidők

 • A fotók posztolásának határideje 2017. szeptember 10. éjfél. 
     A határidőn túl posztolt pályamunkákkal nem tudtok részt venni a pályázaton.

 
4. Díjazás

 • A zsűri díjazottjai a következő nyereményekben részesülnek:

  - 1. helyezett: GoPro Hero 4 Session kamera, kiállításon való megjelenés,
  - 2. helyezett: Smartphone projektor, kiállításon való megjelenés,
  - 3. helyezett: Varta külső akkumlátor, kiállításon való megjelenés,
  - Különdíjasok: kiállításon való megjelenés.

5. Nyilatkozattétel

 • A Városi Pezsgés Instagram fotópályázaton való részvétellel a pályázók elfogadják, 
     hogy a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria és a Szóda Műhely a beküldött 
     képeket a kommunikációs felületein, a promócióikban felhasználhatja.


