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Φωτογραφίζω με το κινητό μου - Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Αφιερωμένος στα 30χρονα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ
Ο Φωτογραφικός Όμιλος ΤΕΥ-ΑΤΗΚ προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας στον οποίο μπορούν να λάβουν
μέρος υπάλληλοι της Cyta, οι οποίοι είναι μέλη του Σωματείου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, καθώς και πρώτου βαθμού συγγενείς
τους. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος και τα μέλη του Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ. Δεν
μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ.


Ο διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στα 30χρονα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ.



Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Ελεύθερο».



Οι φωτογραφίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι τραβηγμένες αποκλειστικά
από κινητό τηλέφωνο.



Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει είναι οι πνευματικοί δημιουργοί των φωτογραφιών τους.



Οι φωτογραφίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν θα τύχουν οποιασδήποτε επεξεργασίας με
την χρήση λογισμικών προγραμμάτων.



Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να στείλει μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες να σταλούν σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε συναδέλφου. Αν από
την ίδια οικογένεια θα λάβουν μέρος περισσότερα από ένα άτομα, τότε οι συμμετοχές να σταλούν με
διαφορετικά μηνύματα στα οποία να φαίνεται το όνομα του διαγωνιζόμενου στον τίτλο του μηνύματος.
Τα μέλη του Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες από τα προσωπικά
τους ηλεκτρονικά ταχυδρομεία.



Η μορφή των αρχείων να είναι .jpg και οι φωτογραφίες να είναι στην μέγιστη ανάλυση που προσφέρει η
φωτογραφική του κινητού τηλεφώνου.



Το όνομα του κάθε αρχείου να είναι αυτό που δίνετε από το κινητό τηλέφωνο.



Τριμελής κριτική επιτροπή θα κρίνει τις φωτογραφίες. Θα δοθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι. Θα δοθεί
επίσης βραβείο πρωτότυπης ιδέας. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, της
ιστοσελίδας του Φωτογραφικού Ομίλου και στο Facebook group του Ομίλου. Η βράβευση των νικητών
θα γίνει κατά την διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί για τα 30χρονα του
Σωματείου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ.



Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι τελεσίδικες.



Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν καθώς και αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών θα προβληθούν
στην εορταστική εκδήλωση που θα διοργανώσει το Σωματείο για τα 30χρονα του.



Οι φωτογραφίες μπορούν να σταλούν στο christakis.sazeides@cytanet.com.cy την περίοδο 10 μέχρι 20
Οκτωβρίου, 2016 μόνο.

Διαχειριστική Επιτροπή Φωτογραφικού Ομίλου ΤΕΥ-ΑΤΗΚ

