
Kedves Remeteszőlősiek!

Remeteszőlős Község Önkormányzata – tartva a 6 éves hagyományt - a 2014. évre olyan fali naptárat kíván 
készíttetni, melyet remeteszőlősi fényképek fognak díszíteni.
Ezeket a naptárakat szeretnénk karácsonyi ajándékként megküldeni azoknak az állami, önkormányzati és hatóság 
intézményeknek  valamint  egyéb  szervezeteknek,  akikkel  mindennapi  munkakapcsolatban  vagyunk.  Úgy 
gondoljuk, hogy egy ilyen naptár jó hírét viszi Községünknek és mindenki örömmel helyezi fel azt irodája falára.

Mindezek  alapján  tisztelettel  kérjük  Önöket,  hogy  küldjenek  számunkra  olyan  fényképeket,  melyek 
Remeteszőlős természeti kulturális szépségeit mutatják be, a különböző évszakokban.

A beérkezett fotókból fogjuk kiválasztani azokat a fényképeket, melyek a készülő naptár részét fogják képezni. 
Amennyiben összegyűlik  a megfelelő  mennyiségű és minőségű képanyag,  úgy elkészítjük  a naptárat  és  a  
legszebb  fotókat  beküldőknek  egy-egy  2014.  évi,  a  beküldött  fotókból  készült  naptárat  ajánlunk  fel.  
(Természetesen  szeretnénk  megteremteni  annak  a  lehetőségét,  hogy  aki  ezen  felül  igény  tart  a  naptár  1  
példányára, megkaphassa önköltségi áron.)

A fotók beküldésével kapcsolatban a következőket kérjük Önöktől:
• Beküldési határidő: 2013. november 18.
• Beküldött fotók formátuma: „.jpg”, „.bmp”, „.tif”, „.gif”
• Beküldött fotók felbontása: min. 200 dpi (min. 1.350*1.800)
• Amennyiben papír alapú képet digitalizál (szkennel), úgy kérjük, hogy a felbontás 300 dpi-s legyen.
• Kérjük a fotókat az  info@remeteszolos.hu e-mail címre juttassa el. Amennyiben a kép nagysága ezt nem 

teszi lehetővé, úgy örömmel fogadjuk a képeket CD-n vagy pendrive-on, az Önkormányzati Hivatalban.
• Minden esetben kérjük, hogy a kísérő levélben tüntessék fel a kép címét (ha van ilyen), készítőjét, a készítés  

időpontját és helyszínét (ha szükségesnek érzik)
• Ha nem áll módjában fotót digitalizálni, úgy kérjük fáradjon be a Hivatalba, ahol segítünk Önnek ebbe  n.
• Kérjük, levélben jelezze, ha – az önköltség megtérítése mellett - igényt tartana több naptárra.

Remeteszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  következőkre  hívja  fel  felhívja  a  tisztelt  
pályázók figyelmét:

• A beküldött fényképeknek meg kell felelniük a személyiségi jogok védelmének, tehát nem ábrázolhatnak  
felismerhető, azonosítható személyeket.

• A beküldéssel Ön hozzájárul a fotók esetleges közzétételéhez.
• Az Önkormányzat  az  Ön  által  beküldött  fotót  csak  a  naptár  készítéséhez  használja  fel.  Ezen  kívüli 

felhasználása csak a szerző írásos engedélyével történik. 
• Az Önkormányzat a kapott és fel nem használt fényképeket 3. félnek nem adja át.
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polgármester
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