
LG Back to the nature Fotópályázat
Középiskolai tanulók számára
Ember, technológia és természet – három fogalom, amely átszövi a mindennapjainkat, és folyamato-
san hat egymásra és az életünkre. Hiszünk abban, hogy technológia és természet harmonikusan meg-
férhet egymás mellett, és együtt teheti szebbé, kényelmesebbé és jobbá az emberek életét. Hiszünk 
abban is, hogy a technológiát használva is odafigyelhetünk a természetre és a környezeti szemponto-
kat szem előtt tartva is élhetünk a technológia által kínált lehetőségekkel.

Megkértük Annoni Zitát, hogy segítsen nekünk képekbe önteni ezt a gondolatot. Az itt kiállított 
képeken Zita ember és természet szimbiotikus kapcsolatát és elválaszthatatlanságát jeleníti meg, 
felhasználva az LG CineBeam 4K projektor által vetített képek árnyékait, élénk színeit és pontos vo-
nalait. Minden kép egy reflexió arra, hogyan fonódik össze napjainkban a technológiai fejlődés, a ter-
mészet szépségei és az ember, mint saját környezetének része és alakítója.

Te hogy látod mindezt?

MUTASD MEG TE IS SAJÁT FOTÓDDAL, 
SZERINTED HOGYAN HAT EGYMÁSRA, 
HOGYAN ÉL EGYÜTT A MINDENNAPOKBAN EMBER, 
TECHNOLÓGIA ÉS TERMÉSZET!
Ha középiskolás tanuló vagy, töltsd fel a fotódat saját nyilvános Instagram profilodra 2019. november 
30-ig, jelöld meg az #LGbacktothenature hashtaggel és nyerj!

A nyertes kép feltöltőjének középiskolája egy prémium LG projektort és egy fenntarthatósági ok-
tatást nyer a Humusz Szövetség jóvoltából, a díjazott képek feltöltői pedig 150 000, 100 000 és 
50 000 Forint értékű vásárlási utalványban részesülnek. A legtöbb kedvelést kiérdemlő fotó feltöl-
tője továbbá külön jutalmat, egy LG PK3 Bluetooth hangszórót kap.

További információ: lg.com/hu/backtothenature
Játékszabályzat: lg.com/hu/backtothenature vagy instagram.com/lgmagyarorszag

NYEREMÉNYEK
Nyereményben csak magyarországi középiskolai hallgató részesülhet

1. HELYEZETT
• a kép feltöltőjének középiskolája egy prémium LG PF50KS smart projektort nyer oktatási 

felhasználásra, valamint egy 40 fős, 90 perces fenntarthatósági oktatást nyer a Humusz 
Szövetség jóvoltából

• a kép feltöltője egy 150 000 Forintos Extreme Digital vásárlási utalványban részesül, amelyet 
saját fotós eszköztárának bővítésére is használhat

2. HELYEZETT
• a kép feltöltőjének középiskolája megkapja a Humusz Szövetség iskolában elhelyezhető, 

fenntarthatósági témájú plakátjait és infografikáit 

• a kép feltöltője egy 100 000 Forintos Extreme Digital vásárlási utalványban részesül

3. HELYEZETT
• a kép feltöltője egy 50 000 Forintos Extreme Digital vásárlási utalványban részesül

KÖZÖNSÉGDÍJ
• az Instagramon legtöbb kedvelést kiérdemlő kép feltöltője egy LG PK3 hordozható Bluetooth 

hangszórót nyer


