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 “WORK4YOUTH” FOTÓPÁLYÁZAT 

2012-ben majdnem 75 millió fiatalnak nincs munkája világszerte. Ma 4 millióval többen 
munkanélküliek, mint 2007-ben, és több mint 6 millió fiatal felhagyott az álláskereséssel. 
Több mint 200 millió fiatal dolgozik, de napi keresetük 2 US$ alatt van. Az informális 
foglalkoztatás általánosnak mondható a fiatalok körében.1 
 
Bár a fiatalok manapság nehéz és zavaros időket élnek, többségük nem adja fel. A fiatalok 
motiváltak és képesek új ötletekkel és meglátásokkal előállni. Ők a gazdasági fejlődés 
motorjai, és lemondani erről a potenciálról egy komoly gazdasági erőforrás elvesztegetését 
jelenti. Az ILO Ifjúsági Foglalkoztatási Programja a MasterCard Alapítvány támogatásával és 
az ILO DWT - Budapest „WORK4YOUTH” címmel fotópályázatot hirdet annak 
érdekében, hogy széles körben tudatosítsa ezt a fiatalok által képviselt potenciált.  

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT, HOGY MEGTUDJA, 
HOGYAN LEHET MEGNYERNI EZT A FOTÓPÉÁLYÁZATOT!  

Kezdő fotós, vagy már gyakorlott fényképész vagy? Mindegy! Mi látni szeretnénk képeidet! 

RAGADD MEG A LEHETŐSÉGET, és örökítsd meg azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatal nők 
és férfiak szembesülnek, amikor méltányos munkát keresnek. Mutasd be, hogy a fiatalok milyen 
rugalmasan és innovatívan küzdik le ezeket a kihívásokat!  

Kreatív és eredeti módon fényképe(i)ddel ábrázold a fiatalokat munkában (különböző 
helyeken és körülmények között) és világíts rá a foglalkoztatási kihívásokra és a fiatalok 
küzdőképességére. A következő témákhoz kapcsolódó felvetéseket várjuk: rossz 
munkakörülmények; nők útjában álló akadályok; diszkrimináció; informális 
foglalkoztatás; vállalkozás; dolgozó szegények; migráció; bizonytalan foglalkoztatás; 
vidék gazdasága; stb. Nézz szét a környezetedben! 

A fotók reflektáljanak a következő aspektusokra:  

• Lebilincselő, informatív és tanulságos pillanatok fiatal munkavállalók/álláskeresők 
életéből; 

• Láthatatlan és rejtett momentumok, amelyek bepillantást adnak a fiatal 
munkavállalók/álláskeresők munkaerőpiaci tapasztalataiba; 

• A fiatal munkavállalók/álláskeresők felemelő és példamutató lelkesedése és páratlan 
energiája; 

• A fiatalok jövőképe és elvárásai. 

Maximum 5 fénykép beadására van lehetőség. A leadási határidő: 2013. április 15. 24 óra 
(közép-európai idő).  A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe 
venni. 

Pályázati feltételek: Betöltött 18. életév, jogosult ország szerinti állandó lakhely. Lásd: 
Jogosult országok jegyzéke: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm; 

                                                            
1 ILO, 2012. The youth employment crisis: A call for action (Genf) 
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A két legjobb fotó készítőjére a következő díjak várnak: 

• Legjobb fotó: 1000 USD díj 
• Második legjobb fotó: 500 USD díj 

Az Ifjúsági Foglalkoztatási Program és a budapesti területi iroda partnerségére való 
tekintettel a pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a közép- és kelet európai fiatalok 
foglalkoztatásával kapcsolatos kihívásokra is, és ennek megfelelően várjuk az ezekben az 
országokban lakó versenyzők jelentkezését. A közép- és kelet európai versenyzők között 
különdíjat osztunk ki.  

Közép- és Kelet Európa legjobb fotójának készítője a következő díjat kapja: 

• Közép- és Kelet Európa legjobb fotója: 1000 USD díj 

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a kihívásoknak megfelelni tudó fiatalok részvételét a 
fotópályázaton, a 18 és 29 év között versenyzők között speciális ifjúsági díjat osztunk ki. 

A legjobb fotók fiatal készítőinek a következő díjakat adományozzuk: 

• Ifjúsági díj (19-8 és 29 év közötti pályázók): 800 USD díj 
• Ifjúsági díj (19-8 és 29 év közötti, közép- és kelet európai pályázók): 800 USD díj 

A nyerteseket a pályázat lezárását követő 15 napon belül értesítjük. AZ ILO a nyertesekkel e-
mail-en lép érintkezésbe, és megkezdi a nyeremények eljuttatását. 

Nevezési feltételek és kikötések 

• Egy pályázó maximum 5 fényképet nyújthat be; 
• A fotók készítői a benyújtott felvételek egyedüli alkotói és az összes szellemi 

tulajdonnal ők rendelkeznek; 
• Pályázati feltételek: Betöltött 18. életév, jogosult ország szerinti állandó lakhely. 

Lásd: Jogosult országok jegyzéke: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm; 

• A pályázatban való részvétel feltétele – AZ ÖSSZES beadott pályaműnek 
tartalmaznia kell a HIVATALOS NEVEZÉSI LAPOT és a fényképeket e-mail-en kell 
beadni a következő címre ilophotocontest@gmail.com, feltüntetve a pályázó teljes 
nevét, életkorát, nemét és lakóhely szerinti országát; 

• A pályázóknak rendelkezniük kell írásbeli engedéllyel a fotók témájával/témáival 
kapcsolatban a „WORK4YOUTH” fotópályázat feltételeinek és kikötéseinek 
megfelelően; 

• A fotókat a cím, a készítés időpontja, helyszíne és képszöveg megadásával kell 
benyújtani;  

• A nevezések csak digitális formában kerülnek elfogadásra, és a fotókat tilos 
digitálisan javítani vagy bármilyen más módon manipulálni; 

• Image file 10 megabyte vagy annál kisebb, JPEG vagy jpg formátum, legalább 1,600 
pixel széles (vízszintes elrendezésnél) vagy 1,600 pixel magas (függőleges 
elrendezésnél); 
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• Más fotópályázatokon díjnyertes fotókat nem áll módunkban figyelembe venni; 
• Már korábban közzétett fényképeket nem áll módunkban figyelembe venni; 
• A fotók leadási határideje: 2013. április 15. 24 óra (közép-európai idő);   
• Az ILO munkatársai nem vehetnek részt a pályázaton; 
• A fotópályázaton indulók elfogadják a pályázati feltételeket és kikötéseket. 

Jogi feltételek 

• A résztvevők feljogosítják a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO), partnereit és 
egyéb ENSZ ügynökségeket, valamint az ILO által felhatalmazott egyéb természetes 
és jogi személyeket az elkészített és benyújtott fotókkal kapcsolatos, jogszabályból 
jelenleg vagy a jövőben adódó szerzői jog, kapcsolódó jogok vagy bármely más 
szellemi tulajdonjog ingyenes, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, átruházható, 
örökös, az egész világra kiterjedő használatára. Az ILO jogosult, de nem köteles 
megjelentetni a fotókat. Az ILO nem vállal felelősséget olyan technikai vagy más 
zavarokért, amelyek akadályozhatják a fotó(k) beadását. A fotó(k) beadásával Ön 
elfogadja jelen nevezési feltételeket és kikötéseket. Az ILO egyértelműen fenntartja 
magának a jogot fotók kizárására, amennyiben a résztvevők megszegik jelen Nevezési 
Szabályokat és Feltételeket, illetve hasonló ok vagy gyanú esetén. 

Hogyan kell benyújtani a FOTÓIDAT? 

• A fotó(ka)t e-mail-en kell elküldeni a következő címre: xx@xxx, 
• A fotók elküldésekor, KÖTELEZŐ feltüntetned a korodat és lakóhely szerinti 

országodat a TÁRGY MEZŐBEN. A fotó(ka)t NEM fogadjuk el, amennyiben ez az 
információ nem kerül megadásra  a tárgy mezőben; 

• Ki kell töltened és be kell nyújtanod a HIVATALOS NEVEZÉSI LAPOT, és el kell 
fogadnod a fotópályázat feltételeit és kikötéseit (lásd alant); 

• Mindenegyes fotónak tartalmaznia kell a következő információkat: cím, a fotó 
készítésének időpontja, helyszíne és kép által ábrázoltakat magyarázó képszöveg 
(maximum 100 szó).   

Elbírálás 

A több tagból álló zsűri a következő szempontok alapján értékeli a fotókat:  

• A pályázat célkitűzésének való megfelelés; 
• A fotó kompozíciója/megvilágítása;  
• Eredetiség; 
• Képszöveg; 

Kiállítás 
• A nyertes fotók és a többi kiemelkedő fénykép bekerül az ILO honlapján közzétett 

online kiállítás anyagai közé; 
• A zsűri döntését követően, minden fotós, akinek a munkája kiválasztásra került az 

online kiállításra, értesítést kap  
Egy kép felér ezer szóval. Légy látható! Legyen sikeres ez a pályázat! 
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HIVATALOS NEVEZÉSI LAP 
Fotó(k) leadása a WORK4YOUTH Fotópályázatra 

Név:  
 
Születési idő (nap /hónap/év – pld. 04/04/94): 
 
Kor:  
 
Nem:       Férfi     Nő  
 
Lakóhely szerinti ország:  
 
Nemzetiség: 
 
Foglalkozás/Munkahely:  
 
Telefonszám/ok:  
 
Email cím/ek:  
 
A leadott fotók száma:  
 
A fotók leírása (maximum 5 fotó): 
 
S. 
No. 

File név Dátum 
Felvétel  

Helyszín  A fotó 
címe 

Képszöveg (Maximum 100 
szóban angolul magyarázd 
el, mit ábrázol a kép) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
Kérjük, jelölje az alábbiak tudomásul vételét:  
 

 Elolvastam és elfogadom a szerzői jogi feltételeket, valamint a fotópályázat feltételeit 
és kikötéseit. 

 
 Kitöltettem és csatoltam a fotók beadásához kapcsolódó Hivatalos Nevezési Lapot.  

 
 A fotók beküldésekor, koromat és lakóhely szerinti országomat feltüntetem a tárgy 

mezőben.   
 
Név:        Dátum (nap/hónap/év; pld. 04/04/2012) 
 
**A Hivatalos Nevezési Lapot gépelt vagy szkennelt formában fogadjuk el. Az információkat 
e-mailen is elküldheted a fotók beadásakor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ÖSSZES 
információnak és a feltételek elfogadásának szerepelnie kell az e-mailben, ennek hiányában a 
beadott anyagokat nem áll módunkban figyelembe venni.  
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Beleegyezés & Szerzői jog - WORK4YOUTH Fotópályázat 
 
Feltételek és kikötések 
 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal által képviselt Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a 
továbbiakban „ILO”) és a WORK4YOUTH fotópályázat résztvevője (a továbbiakban a fotó 
készítője), azaz „a felek” elfogadják és megállapodnak a következőkben:  
 
1. A fotó készítője átadja az ILO-nak az eredeti fájokat (nagy felbontású numerikus fájlok, 
minimum 6 megapixel), és vállalja, hogy mindenegyes fotót a lehető legteljesebb 
képszöveggel lát el.  
 
2. A fotó készítője kijelenti, hogy a fényképeket saját maga készítette, és garantálja, hogy a 
bármely más természetes vagy jogi személy kizárásával beadott fotók feletti összes szellemi 
tulajdonjoggal ő rendelkezik. 
 
3. A fotó készítője az ILO-nak örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes és teljes körűen 
továbbadható engedélyt ad a fotó készítője által és a jelen megállapodás szerint benyújtott fotók 
felhasználására, reprodukálására, megjelenítésére, közzétételére, módosítására, változtatására, 
megjelentetésére, terjesztésére és más módon történő sokszorosítására, beleértve az engedélyt a 
licencben foglalt bármely joggal kapcsolatos korlátlan számú másodlagos felhasználói jog 
továbbadására harmadik félnek. Amennyiben és amikor az ILO közzéteszi a fotókat, törekedni fog 
annak biztosítására, hogy a fotó készítőjének neve a következőképpen jelenjen meg: ILO/ a fotós neve 

4. A fotó készítője kijelenti, hogy írásbeli engedélyt kapott a fotókon megjelenített 
szereplőktől azok beleegyező nyilatkozata által, amelyben kijelentik, hogy tudomásul veszik, 
hogy a kép beadásra kerül a „WORK4YOUTH” fotópályázatra, és beleegyezésüket adják, 
hogy a jelen Megállapodás és a Pályázati Feltételek és Kikötések szerint az ILO a képeket 
felhasználhassa.  

Amikor a fotókon szereplőknek nem áll módjában saját maguknak beleegyezésüket adni, a 
fotó készítője kijelenti, hogy megkapta az engedélyt, és az a hatályos jogszabályok szerint 
érvényes – például az engedélyt erre felhatalmazott jogi képviselő adta.  

5. A fotó készítője tiszteletben tartja a WORK4YOUTH fotópályázat egyéb feltételeit és 
kikötéseit. 
 
6. Jelen Megállapodásban foglaltakban vagy ahhoz kapcsolódóan semmi nem minősül az ILO 
bármely mentességéről vagy kiváltságáról való lemondásnak.  
 
7. A felektől elvárják, hogy minden lehetséges eszközzel törekedjenek arra, hogy a jelen 
Megállapodással kapcsolatban köztük felmerülő bármely nézeteltérést vagy vitát békés úton, 
közvetlen tárgyalások révén rendezzék. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet 
nem sikeres, a kérdés a választottbírósági keresetlevél benyújtásának időpontjában hatályos 
UNCITRAL Választottbírósági Szabályzata alapján kerül rendezésre. A felek eltérő 
megállapodásának hiányában, a választottbírósági eljárás helyszíne Genf, Svájc, és a 
választottbírósági eljárás során használt nyelv az angol. A választottbíróság egy egyéni 
választott bíróból áll.  A felek vállalják, hogy jelen szakasznak megfelelően, bármely 
választottbírósági határozatot, mint a vitával vagy nézeteltéréssel kapcsolatban hozott 
végleges döntést magukra nézve kötelezőnek tekintenek  
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Szerzői jog 
 

• A pályázaton való indulással, Ön az ILO-nak örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes 
és teljes körűen továbbadható engedélyt ad a fotó készítője által és a jelen Megállapodás 
szerint benyújtott fotók felhasználására, reprodukálására, megjelenítésére, közzétételére, 
módosítására, változtatására, származékos művek létrehozására, megjelentetésére, 
terjesztésére és más módon történő sokszorosítására, beleértve az engedélyt a licencben 
foglalt bármely joggal kapcsolatos korlátlan számú másodlagos felhasználói jog 
továbbadására harmadik félnek;  

• A pályázaton való indulás egyben azt jelenti, hogy a fotó készítője és a fotó(ko)n 
felismerhető bármely személy beleegyezését adta és megállapodott az ILO-nak 
történő örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes és teljes körűen továbbadható engedély 
megadásáról a fotó(k) vagy  fotó(k) részleteinek más képekkel, szöveggel és illusztrációval 
együttes vagy anélküli, vágott, változtatott vagy módosított formában történő felhasználására, 
bemutatására, reprodukálására és származékos művek létrehozására az interneten bármely 
megfelelő médiumon, a tudatosság növelése, információ megosztás, jelentéstétel, 
képzés és oktatás, szerkesztés, hirdetés, publicitás, marketing és népszerűsítés 
céljából, vagy más hasonló célból a fotó készítőjének nyújtott ellenszolgáltatás nélkül;  

• Az ILO fenntartja a jogot a fotók felhasználására kiadványokban, mint például 
magazinokban, jelentésekben, naptárakban, képeslapokon, vagy bármely más 
megfelelő médiumban; 

• Amennyiben és amikor az ILO közzéteszi a fényképeket, törekedni fog annak 
biztosítására, hogy a fotó készítőjének neve a következőképpen jelenjen meg: ILO/ a 
fotós neve; 

• Az ILO nem küld vissza a fotókat; 
• Az ILO a pályázatra beküldött összes fotót tartalmazó könyvtárat hozhat létre, és ezt 

bármely olyan felelős fél rendelkezésére bocsáthatja, akik a fotókat az ILO által 
jóváhagyott módon kívánják felhasználni; 

 
A fotó készítője, a felek megfelelően kinevezett képviselői a kitöltött HIVATALOS 
NEVEZÉSI LAP beadásával elfogadják a feltételeket és kikötéseket és szerzői jogi 
feltételeket. 


