http://www.photoclub-tey.com.cy/

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Φικάρδου σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό Όμιλο
ΤΕΥ-ΑΤΗΚ προκηρύσσουν διαγωνισμό με θέμα το χωρίο «Φικάρδου – Ο τόπος,
η παράδοση, οι μνήμες».
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποτυπώσουν και να αναδείξουν μέσα από τα
έργα τους το χωριό (περιβάλλον, παράδοση, πολιτισμός) καθώς και την γύρο
περιοχή.
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Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι αγαπούν την φωτογραφία και το
χωριό.
Ο κάθε φωτογράφος μπορεί να στείλει μέχρι 5 φωτογραφίες του, έγχρωμες ή
μαυρόασπρες, σε ηλεκτρονική μορφή σε ψηφιακό δίσκο (CD η DVD μόνο) και ο κάθε
διαγωνιζόμενος δικαιούται μόνο μία συμμετοχή.
Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που λήφθηκαν με αναλογική ή ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή (compact, SLR, DSLR κτλ) φτάνει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε αυτό το διαγωνισμό δεν γίνονται αποδεκτές πειραματικές φωτογραφίες που
αλλοιώθηκαν με λογισμικά προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Επιτρέπεται η
ελαφριά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, του cropping και η
μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε μαυρόασπρη.
Δεν επιτρέπεται το μοντάζ
(επέμβαση στη σύνθεση), η αφαίρεση στοιχείων της φωτογραφίας και ο μερικός
αποχρωματισμός τμήματος ή στοιχείου της. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν
πλαίσια, υδατογραφήματα, υπογραφές και οποιουδήποτε άλλου τύπου γραφικά. Το
σχήμα των φωτογραφιών πρέπει απαραίτητα να είναι ορθογώνιο ή τετράγωνο.
Το όνομα του κάθε αρχείου, το οποίο πρέπει να είναι σε μορφή jpg, πρέπει να
περιλαμβάνει:
o Μορφή περιγραφής αρχείου (με λατινικούς χαρακτήρες):
o Πενταψήφιος κωδικός αριθμός (ΧΧΧΧΧ) επιλογή του φωτογράφου, αύξων αριθμός
φωτογραφίας (Χ) π.χ.:
o 23045-1.jpg
Διαστάσεις των φωτογραφιών: H μεγάλη πλευρά στα 3000pixels στα 300dpi σε μορφή
jpg.
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής.
Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν τίτλο.
Το δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό είναι €10 και το ποσό αυτό θα
παραχωρηθεί από τους διοργανωτές για φιλανθρωπικό σκοπό.
Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός του έργου που θα υποβάλει. Σε
περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή
τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο Φωτογράφος.
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Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των συμμετοχών είναι η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017
και η παράδοση τους μπορεί γίνεται σε οποιοδήποτε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ ή να αποσταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
Κοινοτικό Συμβούλιο Φικάρδου, Φικάρδου Τ.Κ. 2623
Τις φωτογραφίες θα κρίνει ανεξάρτητη τριμελής κριτική επιτροπή, οι αποφάσεις της
οποίας θα είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Θα δοθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι καθώς και ένα ειδικό Βραβείο υπό την αιγίδα
του Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στην καλύτερη συνολικά συμμετοχή του
διαγωνισμού. Στον καλλιτέχνη του οποίου οι φωτογραφίες του θα συγκεντρώσουν την
μεγαλύτερη βαθμολογία.
Πέραν των βραβείων και των επαίνων, από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα
επιλεγεί αριθμός φωτογραφιών (30), οι οποίες θα τυπωθούν με έξοδα των διοργανωτών
για να παρουσιαστεί έκθεση φωτογραφίας. Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα γίνεται
προβολή όλων των φωτογραφιών οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές από την κριτική
επιτροπή. Οι φωτογραφίες που θα τυπωθούν θα είναι περιουσία του Κοινοτικού
συμβουλίου Φικάρδου. Η ημερομηνία και ο χώρος που θα παρουσιαστεί η έκθεση θα
ανακοινωθούν αργότερα.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Φικάρδου καθώς και ο Φωτογραφικός Όμιλος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ θα
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα
υποβληθούν σε μελλοντικές δραστηριότητές τους με ονομαστική αναφορά στο
φωτογράφο.
Οι διοργανωτές δικαιούνται να αποκλείσουν οποιαδήποτε φωτογραφία η οποία δεν
συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς.
Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων
και η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από αυτούς θα συνεπάγεται αποκλεισμό από το
διαγωνισμό.
Οι ψηφιακοί δίσκοι (CDs/DVDs) με τις φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν στους
συμμετέχοντες.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του
Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, στο Facebook group του Ομίλου και στο Facebook
του Κοινοτικού Συμβουλίου Φικάρδου.
Στον ψηφιακό δίσκο (CD η DVD μόνο) θα αναγράφεται μόνο ο πενταψήφιος κωδικός
αριθμός.
Το δελτίο συμμετοχής (Μέρος Α) θα τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα
αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός.
Ο ψηφιακός δίσκος, ο φάκελος με το Μέρος Α, το Μέρος Β (συμπληρωμένο) και το
δικαίωμα συμμετοχής €10 να τοποθετηθούν σε ένα φάκελο στον εξωτερικό μέρος του
οποίου θα υπάρχει μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός.
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Δελτίο Συμμετοχής
Μέρος Α

Πενταψήφιος κωδικός: __ __ __ __ __
Επίθετο -Όνομα
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

Email:

Μέρος Β

Συμπληρώστε τον τίτλο των φωτογραφιών στα αντίστοιχα θέματα (μικρά γράμματα) στα
Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
Πενταψήφιος κωδικός: __ __ __ __ __
1.
2.
3.
4.
5.
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