
“Élményekben, kegyelmekben és képekben  

gazdag új évet kíván a Misszió Tours!” 

 

Várjuk legjobban sikerült fotóikat zarándokvonatainkról, zarándoklatainkról és 
kirándulásainkról, illetve bármely más, nem általunk szervezett utazásról! 

 

Kedves Zarándoktársaink és Utasaink! 

 

Kérjük, küldjék el legszebb fényképeiket irodánknak az idei fotópályázatra. A legjobbakat díjazzuk, 
illetve szeretnénk honlapunkra feltenni, esetleg jövő évi prospektusunkban felhasználni. 

Várjuk a legszebb tájakat, a legfontosabb eseményeket, a legfelemelőbb pillanatokat megörökítő 
fotókat.  

 

Formai követelmények: 

- digitális fotók,  

- színes vagy fekete-fehér kivitelben 

 

Technikai követelmények: 

- egy pályázótól max. 10 kép 

- min. 600×400 pixel, és max. 3000×2000 pixel méret 

- legfeljebb 4 Mb fájlméret 

- JPG formátum 

- feltüntetni, hol készült a kép és mikor 

 

Kategóriák: 

- Misszió Tours Utazási iroda szervezésében megvalósult utazáshoz kapcsolódó fotó 
- Más iroda közreműködésével, vagy magánszervezésben megvalósult utazáshoz kapcsolódó 

fotó 

 

A képek beküldői egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy képeiket a Misszió Tours Utazási Iroda szabadon 
felhasználhassa.  

 

Kérjük továbbá, hogy feltétlenül tüntessék fel a beküldő nevét, lakcímét és email címét. 



 

Szerzői jogok: 

A pályázat kiírója, a Misszió Tours Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályaműveket 
mindennemű ellenszolgáltatás nélkül publikálhassa, azokat saját céljaira felhasználhassa. 

A fotópályázat időtartama: 2018.01.01 – 2018.12.31. 

Beküldési határidő: 2018.12.31. 

Eredményhirdetés: 2019.02.01. 

 

A fotópályázat elbírálása: 

A beküldött képekre irodánk munkatársai szavaznak, a legtöbb szavazatot kapott két kép beküldőinek 
nevét hírlevélben tesszük közzé, illetve a nyerteseket e-mail-ben értesítjük a nyereményekről. 

Díjak: 

1. díj: 30.000 Ft összegű utazási utalvány 

2. díj: 20.000 Ft összegű utazási utalvány 

3. díj: 10.000 Ft összegű utazási utalvány 

Különdíj: 3 x 5.000 Ft összegű utazási utalvány 

Különcdíj: 10.000 Ft összegű utazási utalvány 

 

A fotópályázaton résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a 
www.missziotours.hu oldal aktuális ajánlatairól és utazási lehetőségekről szóló tájékoztató jellegű e-
maileket küldjön. A hírlevélről a pályázóknak jogában áll bármikor leiratkozni. A beküldők adatait 
harmadik személynek nem adjuk át és a vonatkozó törvények szerint kezeljük (1997. évi LVIII. törvény 
15. paragrafus (1.), továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény). 

 

A fotók beküldése honlapunkon keresztül történik a www.missziotours.hu/fotopalyazat címen. 


