
Tudod, hogy mely svéd innovációk vannak jelen Magyarországon? Szeretnéd 

Svédországban személyesen is megtekinteni a legjobb innovációkat? 

Akkor ez a verseny Neked szól! 

 

A Svéd-Magyar Innovációs Napok 2012 rendezvény keretein belül, Svédország 

Nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, valamint magyarországi svéd 

vállalatok meghirdetik a „Svéd innovációk Magyarországon” témakörű 

fotópályázatot műszaki és természettudományi felsőoktatásban résztvevő hallgatók 

számára. 
 

Inspirációért látogass el a www.swedenabroad.com oldalra (válaszd Magyarországot). 

 1. díj: egy hétvége Svédországban, amely során a győztes ellátogathat a Sigma Kudos 

göteborgi központjába, valamint az Ericsson és az Electrolux központokba 

Stockholmban 

 2. díj: SAAB ajándékcsomag 

 3. díj: innovatív ajándékok az ABB-től; napelemes mini autó, szolár telefontöltő, 

további különleges nyeremények  

Ezen felül a legjobbnak megítélt fotókat kiállítjuk az Innovációs Fórumon, valamint az 

ezt követő diáknapon, október 4-5-én. (A rendezvényről bővebben a 

www.swedenabroad.com honlapon, Magyarországot kiválasztva olvashatsz.) 

A helyezést elért pályázók a díjakon felül belépést nyernek az Innovációs Fórumra, ahol 

svéd és magyar  döntéshozók ötleteket és gyakorlati példákat osztanak meg egymással 

innovációs témákban. 

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 21. A nyerteseket a zsűri 2012. szeptember 

30-ig választja ki. A nyertesek értesítése e-mailen vagy telefonon történik. 



Pályázati feltételek 

A fotókat az ambassaden.budapest@foreign.ministry.se e-mail címre várjuk. 

Kérjük, hogy az e-mailben tüntesd fel a neved, a telefonszámod, valamint melyik 

egyetemre és karra/szakra jársz. 

A fotópályázatot műszaki vagy természettudományi felsőoktatásban 

résztvevő, nappali tagozatos hallgatók számára hirdetjük meg. 

Minden pályázó kizárólag egy fotóval pályázhat. 

A fotókat ötletesség, kreativitás alapján Svédország Nagykövetsége és a támogató 

svéd cégek képviselői bírálják el. 

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok 

nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői 

jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel 

bekövetkező anyagi felelősséget is.  

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati 

feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos 

publikációkban képeiket térítésmentesen használják. 

A nyereményút időpontjával kapcsolatban a nyertessel egyeztetünk. 
 

Formai és technikai követelmények 

• Filetípus: JPEG (a tömörítés ne legyen Adobe PhotoShop jpeg 8-nál nagyobb 

mértékű)  

• Maximális méret: 4 MB 
 

Manipulált fotók 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy nem fogadunk el manipulált fotókat.  
 

A fotók manipulálásának számít: 

• Képelemek kiretusálása/hozzáadása. 

• A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója. 

• Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során. 
 

Nem számít a fotó manipulálásának: 

• A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának 

megváltoztatása.  

• A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, 

élességének állítása.  

• A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.  

• Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) 

kiretusálása.  

 

Jó munkát kívánunk! 


