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Fotós hétvégét szervez a festői szépségű Cserépfaluban a Községi Önkormányzat és a Cserépfalu Nonprofit Kft.
Dimbes-dombos táj, káprázatos élővilág, jó levegő, hegyi klíma, izgalmas túraútvonalak, tanösvények sokasága, neandervölgyi
ősemberleletek, barlanglakások, ma is élő falusi hagyományok varázsa, napsütötte szőlőhegy, titokzatos legendák, faragott pincék,
évszázados szőlőtermesztés és borkultúra, kaptárkövek, ördögtorony, mészégetők, - melyek mind a Hór-völgy kapujánál fekvő kicsiny
településünk gyöngyszemei. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Egertől északkeletre a Bükki Nemzeti Park közvetlen szomszédságában
elterülő településünk páratlan természeti látnivalókkal várja a fotózás szerelmeseit.
A kiválasztott 6-8 fő résztvevőnek az alábbi lehetőségeket biztosítjuk térítésmentesen:
-

szálláslehetőség a cserépfalui Túrbucka Erdei Iskolában (4nap/3éj)
vezetett falubemutató túra szafari busszal, mely segítséget ad a megadott fotótémák feldolgozásához
bortúra – utolsó estén közös borozás a hangulatos Berezdi pincesoron
tárlatvezetés a cserépfalui Látogatóközpontban található Suba-Lyuk Múzeumban

A felajánlás célja, hogy megmutathassuk Cserépfalu és környéke természeti kincseit, megörökíthessük az itt élők mindennapjainak
pillanatképeit, szokásait, a hely különleges hangulatát. Azt reméljük, hogy az itt készült képeken keresztül a helybéliek számára is egy új
megvilágításba kerül otthonunk, a falut nem ismerőknek pedig felkelti az érdeklődését a település sokszínűsége. A fotós szemmel
megörökített értékeinket szeretnénk összegyűjteni egy csokorba és a legjobbakat bemutatni a cserépfalui Művelődési Házban és
Látogatóközpontban.
A hétvége fotótémái:
-

tájképek
állatfotók (vadállatok és háziállatok egyaránt)
növényfotók
etnofotók
hagyományőrzés
portré
zsáner/életkép
gasztronómia
kultúra
településtörténet
helyi szokások
művészeti közösségek
„fotók a fotósról”
egyéb, a helyszínen egyeztetett témák

Jelentkezés menete:
A fotós hétvégére bárki jelentkezhet, lakhelytől, kortól és nemtől függetlenül, aki a megjelölt témákból hármat szabadon választva minimum
3-3 saját készítésű fotót (referencia linket, saját honlapot) elküld. A résztvevőket a beküldött fotók alapján választjuk ki.
A jelentkezést e-mailben, a nonprofitkft@cserepfalu.hu címre kérjük elküldeni 2015.06.23-ig. A levélnek tartalmaznia kell az alábbi személyes
adatokat (név, életkor, lakhely, telefonszám). A beérkező adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki.
A résztvevőktől kérjük, hogy cca. 5000 px x 3000 px beállítással készítsék (tükörreflexes gép, JPG Large formátum, 300dpi) képeiket! A
hétvégét követően a megadott témakörökből minimum 5 kapcsán, legalább 100 db képet tartalmazó válogatást kérünk CD-n vagy DVD-n
elküldeni legkésőbb 2015.07.26-ig az alábbi postai címre:
Cserépfalu Nonprofit Kft, 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.
Szívesen vesszük, ha a fotók címet is kapnak. A CD-re, DVD-re kérjük feltüntetni a készítő nevét.
A résztvevők, jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy a hétvége ideje alatt készített fotóikat a Cserépfalu Nonprofit Kft, illetve Cserépfalu Község
Önkormányzata szabadon felhasználhatja.
A kiállítás időpontjáról és a kiválasztott képekről e-mailben értesítjük a résztvevőket.
Elérhetőség:
0630/958-9970
nonprofitkft@cserepfalu.hu
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