
 
„Én és a kukoricám” - DuPont Fotópályázat 2016 

Pályázati kiírás és részvételi feltételek 
 

A DuPont Magyarország Kft. az Agroinform.hu portállal együttműködésben 
meghirdeti fotópályázatát a hazai kukorica termesztést bemutató felvételek 
készítésére – a Magyarországon dolgozó kukoricatermesztő gazdálkodók és 
növényvédelmi szakemberek számára. Mutassa meg nekünk Ön is saját történetét, 
tapasztalatait a kukorica gyomirtásáról! 

Értékes nyeremények találnak gazdára! 

A pályázatra kifejezetten a kukoricatermesztés és gyomirtás és az ahhoz tartozó különböző 
mezőgazdasági munkafolyamatok szépségeit feltáró és bemutató felvételeket várjuk – akár 
profi géppel, akár mobiltelefonnal készültek. A fotókon a pályázat címének megfelelően 
a kukoricán kívül ember(ek)nek is meg kell jelenniük. 

A pályázat keretében várjuk a selfie típusú és hagyományos készítésű fotókat, amik 
bemutatják Önt és kukoricáját és tapasztalataikat a DuPont gyomirtási technológiával. 

 

Pályázni a következő két kategóriában lehet: 

I. A kukorica gyomirtása: kukorica gyomviszonyai, vegetáció, növényápolás, 
beleértve a növényvédelmi kezeléseket, valamint  a betakarítást és a tárolást is. 

II. Kukorica a fotóművész szemével: látványos, művészi képek a termesztés 
folyamatában.  

 

Pályázati feltételek: 

 A pályázaton részt vehetnek mindazon természetes személyek akik nem 
alkalmazottai a DuPont Magyarország Kft.-nek, az Opal Média és Kommunikáció Bt.-
nek vagy bármely más növényvédő szer gyártó cégnek. 

 Kérjük, a pályzázaton részt vevők a DuPont technológiával gyomirtott (vagy 
gyomirtani tervezett) kukoricát mutassák be.  

 A pályamű csak 2016-ban készült felvétel lehet. 
 Pályázni csak saját alkotással lehet. Egy pályázó legfeljebb 3 egyedi pályaművel 

nevezhet, egy fotósorozat 3 képből állhat (utóbbi egy képnek számít). Egyazon 
fotó nem szerepelhet több kategóriában. A pályázatra csak olyan képeket fogadunk 
el, amelyek nyomtatásban eddig még nem jelentek meg. 



 A pályázaton elbírálásra kerülő képek mérete: minimum 2560 x 1440 px kell 
legyen, JPEG, RAW vagy TIF formátumban. A felvételeket a megadott digitális file 
formátumban kérjük beküldeni. A feltöltött képek mellett a kép címe és a 
feltöltéskor megadott felhasználónév jelenik majd meg a honlapon. 

 A pályázat beküldési határideje: 2016. április 1 - október 30. között folyamatosan. A 
határidő lejárta után érkező pályázatokat sajnos nem tudjuk figyelembe venni. 

 A képeket a www.dupont-foto.agroinform.hu honlapon lehet feltölteni 2016. október 
30-ig. A képek megjelennek a honlapon a beküldő által választott felhasználónévvel, a kép 
címével és leírásával. A további bekért adatok a honlapon nem jelennek meg, azok 
adatfeldolgozásra kerülnek a DuPonthoz.  

 A beküldött képeket egy szakértő zsűri bírálja el, 2016. novemberében.  

 Eredményhirdetés: 2016. december 1-én. A nyerteseket írásban (e-mailben) értesítjük, 
valamint közzétesszük pályaművűket és nevüket a www.novenyvedelem.dupont.co.hu 
honlapon. 

 Pályázatunkon részt vehetnek amatőr vagy profi fényképészek egyaránt. 

 Amennyiben az alkotás az adott feltételeknek nem felel meg vagy az adott témába nem illő, 
a pályázó kizárja magát a pályázatból. Képmanipuláló program (pl. Photoshop) használata 
külön, a pályamű beadásakor jelzett formában történő tájékoztatás esetén engedélyezett. 
Ettől eltérő esetben, vagyis ha a pályázató ezt nem jelezte, akkor kizárással jár a fotó 
képelemeinek retusálása, hozzáadás, vagy bármilyen mértékű fotó-átalakítás. 

 A fényképek elküldésével a pályázó elismeri, hogy azokat maga készítette, és a szerzői jogok 
is őt illetik. Tudomásul veszi továbbá, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok 
nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden 
felelősség őt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 

 A pályázati anyag beküldésével a pályázó automatikusan hozzájárul, hogy a szervezők a 
pályázattal kapcsolatos publikációkban a beküldött műveket térítésmentesen használják 
(ideértve a szervező honlapját, közösségi oldalait egyéb kommunikációs anyagait, stb.).  

 A résztvevő a pályázati munkák beküldésével elfogadja a pályázati feltételeket és egyben 
hozzájárul ahhoz, hogy a DuPont Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann J. 
u. 1.) és a DuPont anyavállalat, azaz az E.I. DuPont de Nemours and Company Inc., 
Wilmington, Delaware, USA közvetlen vagy közvetett tulajdonosi befolyása alatt álló 
valamennyi leányvállalata a publikációkban, szakmai rendezvényeken, 
sajtóanyagokban, szakmai katalógusokban, a pályázó képeit szabadon és 
térítésmentesen felhasználja. 

 A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatok az ügyfelek teljesebb körű megismerését 
szolgálják. Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázat ideje alatt az Opal Media és 
Kommunikáció Bt. adatfeldolgozóként tárolja, majd továbbítsa a DuPont Magyarország Kft. 
részére, aki adatkezelőként adatbázisában a pályázatot követően tárolja, és a DuPont 
Magyarország Kft. által forgalmott termékeivel és szolgáltatásaival összefüggő 
információkat és ajánlatokat – akár postai, akár elektronikus levél útján – történő 
eljuttatása érdekében (adatfeldolgozó bevonásával) kezelje és felhasználja. Adatkezelési 
nyilvántartási szám: NAIH-66486/2013. Jelen fotópályázatban az Opal Média és 
Kommunikáció Bt. adatfeldolgozóként vesz részt. 
 

http://www.dupont-foto.agroinform.hu/
http://www.novenyvedelem.dupont.co.hu/


Díjazás: 

 

A pályázatra beküldött (pályázati feltételeknek megfelelő) fotók beküldői selfie-botot kapnak 

ajándékba. 

Mindkét kategóriában a három legjobbnak ítélt kép beküldője kiemelt díjazásban részesül, melynek 

értéke mindkét kategóriában: 

I. helyezettek: bruttó 150.000 Ft értékű műszaki cikk 

II. helyezettek: bruttó 100.000 Ft értékű műszaki cikk  

III. helyezettek: bruttó 50.000 Ft értékű műszaki cikk 

 

Közönségdíj: 

Emellett az online felületen november 15-ig legtöbb szavazatot kapott fotó győztese (kategóriától 

függetlenül) közönségdíjat kap (bruttó 50.000 Ft értékű műszaki cikk). 

További információk: A díjazás tekintetében a fotópályázat szervezőjének kizárólag a DuPont 

Magyarország Kft. tekintendő. Ha a pályázattal kapcsolatban kérdése merül fel, kérem keresse a 

DuPont területi képviselőit, szaktanácsadóit. 

 


