ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΟΥΤΟΥΛΛΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά
2012-2013
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά στη προσπάθειά του να αναδείξει τον φυσικό
και ιστορικό πλούτο του χωριού και επιπλέον να ενθαρρύνει τους ερασιτέχνες
φωτογράφους, προκηρύσσει για πρώτη χρονιά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με
θέμα:

«Ζώντας τις τέσσερις εποχές του χρόνου στον
Μουτουλλά»
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να φωτιστεί και να αποκαλυφθεί μέσα
από το φωτογραφικό φακό η κάθε γωνιά του χωριού, τα γραφικά
δρομάκια, η αρχιτεκτονική, η φύση, τα ποτάμια του χωριού, οι
ασχολίες των κατοίκων παλιότερα και σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις
μεταξύ των κατοίκων, οι πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις των
κατοίκων του χωριού και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που εκφράζει τον
Μουτουλλά μέσα από το πέρασμα των 4 εποχών του χρόνου.

Όροι συμμετοχής
1. Στο φωτογραφικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος εκτός από τα μέλη του
Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά, όλοι οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφοι από όλα τα μέρη της Κύπρου και του εξωτερικού.
2. Οι διαγωνιζόμενοι (ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι) μπορούν να
υποβάλουν μέχρι 4 έγχρωμες – μαυρόασπρες φωτογραφίες.
Διαστάσεις: Η μικρότερη πλευρά να είναι 20 εκ. και η μεγαλύτερη 45 εκ.
3. Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο με μία
συμμετοχή.
4. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έγιναν με αναλογική μηχανή (θετικό - αρνητικό
φιλμ)

ή

ψηφιακή

φωτογραφική

μηχανή,

φωτογραφικό χαρτί εργαστηρίου ή τύπου Inkjet.
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5. Σε αυτό το διαγωνισμό δεν γίνονται αποδεκτές πειραματικές φωτογραφίες που
αλλοιώθηκαν με λογισμικά προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
6. Το σχήμα των φωτογραφιών πρέπει απαραίτητα να είναι ορθογώνιο ή
τετράγωνο.
7. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε οποιουδήποτε είδους
χαρτόνι ή άλλο υλικό.
8. Στο πίσω κεντρικό μέρος κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται με στυλό
ή εκτυπωμένα σε ετικέτα τα παρακάτω στοιχεία:
(α) ο τίτλος της φωτογραφίας (μικρά γράμματα) και ο αύξων αριθμός σύμφωνα
με το δελτίο συμμετοχής,
(β) πενταψήφιος κωδικός αριθμός που να είναι ίδιος σε όλες τις φωτογραφίες,
(γ) όπου είναι απαραίτητο να σημειώνεται ένα τόξο (↑) που να δηλώνει την άνω
πλευρά της φωτογραφίας.
9. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής Μέρος Α΄
και Β΄.

Το Μέρος Β΄ να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο να

αναγραφεί

εξωτερικά

μόνο

ο

πενταψήφιος

κωδικός

αριθμός

που

χρησιμοποιήθηκε στις φωτογραφίες. Το μέρος Α΄, ο φάκελος με το μέρος Β΄ και
οι φωτογραφίες να τοποθετηθούν στον ίδιο φάκελο.
10. Να δοθεί ψηφιακός δίσκος που να περιέχει όλες τις φωτογραφίες που
υποβλήθηκαν στο ίδιο μέγεθος που χρησιμοποιήθηκε για να τυπωθούν. Στο CD
να αναγράφεται το όνομα του φωτογράφου και ο κωδικός αριθμός. Να
τοποθετηθεί στον κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Θα
αξιοποιηθεί στην εκτύπωση του καταλόγου.
11. Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του έργου που θα
υποβάλει.
12. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των €10 για τα
μέλη του Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά και στο ποσό των €15 για τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες.
13. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των συμμετοχών είναι η Παρασκευή
28η Ιουνίου 2013.

Η παράδοση των συμμετοχών μπορεί γίνεται σε

οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά ή να
αποσταλεί ταχυδρομικώς στην Τ.Θ του Συνδέσμου Αποδήμων Μουτουλλά
(αναγράφεται στο τέλος της αίτησης).
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14. Τις φωτογραφίες θα κρίνει ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, οι αποφάσεις της
οποίας θα είναι οριστικές και αμετάκλητες.
15. Θα δοθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι όπως πιο κάτω:


Α΄ Βραβείο €250



Β΄ Βραβείο €150



Γ΄ Βραβείο €100

16. Πέραν των βραβείων, από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θα επιλεγούν
και θα αναρτηθούν σε έκθεση αριθμός φωτογραφιών τα εγκαίνια της οποίας θα
γίνουν τον Αύγουστο του 2013 στον Μουτουλλά.
17. Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μη
χαθεί

ή

καταστραφεί

οποιαδήποτε

φωτογραφία.

Σε

περίπτωση

όμως

καταστροφής ή απώλειας, οι διοργανωτές δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.
18. Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν σε μελλοντικές
δραστηριότητές του με υποχρέωση αναφοράς στον φωτογράφο.
19. Σε περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή
χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος.
20. Οι Διοργανωτές δικαιούνται να αποκλείσουν οποιαδήποτε φωτογραφία, η οποία
δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς.
21. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των
όρων και η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς
θα συνεπάγεται αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

Για διευκρινίσεις και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε: Τηλ.99-335255
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Δελτίο Συμμετοχής - ΜΕΡΟΣ Α΄
Συμπληρώστε τον τίτλο των φωτογραφιών (μικρά γράμματα)
«Ζώντας τις τέσσερις εποχές του χρόνου στον Μουτουλλά»
1.
2.
3.
4.
Πενταψήφιος Κωδικός αριθμός
(ο κάθε φωτογράφος πρέπει να εισάγει προσωπικό κωδικό
αριθμό που θα επιλέξει ο ίδιος) :

Το μέρος αυτό να αποκοπεί από τη διακεκομμένη γραμμή και να τοποθετηθεί στο
φάκελο με τις φωτογραφίες.

==============================================================
Δελτίο Συμμετοχής - ΜΕΡΟΣ Β΄
Το μέρος αυτό να αποκοπεί από τη διακεκομμένη γραμμή, να συμπληρωθεί
(μικρά γράμματα) και να σφραγιστεί σε μικρό ξεχωριστό φάκελο και να
παραδίδεται μαζί με τις φωτογραφίες. Έξω από το φάκελο αυτό να γραφτεί μόνο
ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός.
Όνομα :
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Email:

Πενταψήφιος Κωδικός αριθμός :

Ταχυδρομική αποστολή
φωτογραφιών

Διεύθυνση επιστροφής

Σύνδεσμος Αποδήμων Μουτουλλά
Τ.Θ. 28217, 2092 Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος
Επικοινωνία: 99-335255
Email: s.a.moutoulla@cybee.com.cy
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