
Kirándulás az E-tanösvényeken 
Fotópályázat 

 
 
A táblás és nyomtatott vezetőfüzetes tanösvények mellett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén 10, úgynevezett „E-tanösvény” várja a látogatókat, melyek a www.ddnp.hu/e-tanosvenyek címről 
letölthető vezetőfüzetek segítségével járhatóak végig. Mindegyiken egy általános tájékoztató, indító tábla 
található, majd az útvonalakon az állomásokat fákra, vagy kövekre festett számok jelzik. Az egyes 
állomáshelyekhez tartozó ismertetőt a túrázók a letöltött vezetőfüzetekből olvashatják el. A vezetőfüzetek 
tartalmát folyamatosan aktualizáljuk, azok naprakész ismeretanyagot tartalmaznak. 
 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet az E-tanösvények látogatói részére. A 2016. 
április 1-jén induló pályázat célja az alább felsorolt E-tanösvények természeti értékeinek bemutatása. 
 

� AMMONITESZ TANÖSVÉNY – Villány (Villányi Templom-hegy Természetvédelmi Terület) 

� CIKTA TANÖSVÉNY – Nagydorog, Szenes-legelő (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet) 

� DENEVÉR TANÖSVÉNY – Abaliget (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet) 

� ELTŰNT PUSZTÁK NYOMÁBAN TANÖSVÉNY – Kakpuszta (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet) 

� FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY – Kaposvár-Töröcske (Zselici Tájvédelmi Körzet) 

� KÖVIRÓZSA TANÖSVÉNY – Kővágószőlős, Jakab-hegy (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet) 

� KISMÉLY-VÖLGYI PRO SILVA TANÖSVÉNY – Kismély-völgy (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet) 

� ÓBÁNYAI PRO SILVA TANÖSVÉNY – Óbánya (Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet) 

� TŐZIKE TANÖSVÉNY – Kakpuszta (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet)  

� ÜRGE TANÖSVÉNY – Paks (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet) 

 
 
Pályázati feltételek 
 
A pályázók két kategóriában indulhatnak az E-tanösvényeken készült felvételekkel.  
  
Az 1. kategória (egyéni látogatók) résztvevői tanösvényenként maximum 3 fotót küldhetnek be a pályázatra, 
mely a tanösvény bármely részét jeleníti meg. 
 
A 2. kategória résztvevői (családok, osztályok, csoportok – 5 főtől) maximum 5 felvétellel indulhatnak a 
pályázaton. A képek közül mindegyiknek a tanösvényen kell készülnie, egy a tanösvény indító táblánál készült 
csoportkép legyen, a többi 4 témája tetszés szerinti. 
 
A pályázaton való részvétel ingyenes.   
 
 
Zsűrizés, jutalmazás 
 
A pályázatokat szakértőkből álló zsűri bírálja el, a legjobb pályázatok alkotóinak jutalma kategóriánként a 
következő:  
 
1. kategória: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagja.  
2. kategória: ingyenes látogatás Pécsett a Tettyei Mésztufa-barlangban, szakvezetés a  
Pintér-kert Arborétumban, foglalkozás a Tettye oktatási Központban.  
 



Technikai feltételek 
 
A képeket jpg képként, minimum 1024x768 px felbontásban, e-mailben várjuk. A képek file-mérete egyenként 
legfeljebb 5 MB legyen. Kisebb képmanipuláció megengedett (színkorrekció, élesítés, apró hibák retusálása), az 
eredeti képek tartalma nem változtatható meg, célja csak a képek minőségének javítása vagy esztétikai 
értékének növelése lehet. Számítógéppel létrehozott, vagy olyan képek, amelyeknek az eredeti tartalmát 
megváltoztatták, nem vehetnek részt a pályázaton. 
 
 
Beküldési cím 
 
E-mailben: e.tanosveny@gmail.com. Kérjük a pályázó adatait a kísérő e-mailben megadni (a pályázó neve; cím, 
ahova a szervezők a nyereményt eljuttathatják – magánszemélyeknél otthoni cím, intézményeknél – iskola – az 
intézmény címe).  
Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni: „Fotópályázat”.  
 
 
A pályázatok beérkezési határideje 
 
2016. október 15., szombat  
 
 
Értékelés, a nyertes pályázók értesítése 
 
Az értékelés 2016. október 24., hétfőn zajlik, a nyertes pályázók postán kapják meg a díjat. A nyertesek nevei a 
www.ddnp.hu honlapon és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldalán kerülnek feltüntetésre, 
valamint megjelennek a Békalencse c. hírlevelünkben. 
 
A szervezők nem felelősek semmilyen körülményért, ami miatt egy pályamunka nem érkezik meg használható 
(megtekinthető és az eredeti file-lal megegyező) formában, vagy egyáltalán nem érkezik meg a beadási 
határidőre a pályázat beadási címére. 

A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplő, illetve 
jogszabályban rögzített feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos 
nyilvánosságra hozatalához. A megadott adatokat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában 
rögzíti, azokat harmadik félnek az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja ki. 

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik 
harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői vagy 
egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes 
felelősséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemű igény alól mentesíteni.  

A pályázati feltételek elfogadása feltétele a pályázatra való regisztrációnak. Azáltal, hogy a pályázó benyújtja 
pályázati anyagát, tanúsítja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a pályázati feltételeket. A pályázó a fotók 
pályázatra való beadásával hozzájárul, hogy a szervezők térítésmentesen felhasználják a képet (a szerző 
nevének feltüntetésével) a pályázat céljaira, valamint a pályázathoz kapcsolódó elektronikus és nyomtatott 
kiadványaikban, promóciós és reklámanyagaikban. Ez nem érinti a kép szerzői jogát, az továbbra is a pályázó 
tulajdonában marad.  

A díjazott alkotások pályázói hozzájárulnak, hogy alkotásaikat a szervezők a pályázat céljain és időtartamán 
kívül is felhasználják (a szerző nevének feltüntetésével) a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság elektronikus és 
nyomtatott kiadványaiban, promóciós és reklámanyagaiban. Ez nem érinti a kép szerzői jogát, az továbbra is a 
pályázó tulajdonában marad. 

 
Információ 
 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Telefon: 30/377-3383 
E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu vagy e.tanosveny@gmail.com   


