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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Θέμα: Η ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ ΚΑΙ Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
365 ΜΕΡΕΣ - 360 ΜΟΙΡΕΣ
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποδήμων Πλατανιστάσας και τον Περιβαλλοντικό
Όμιλο Πιτσιλιάς, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου.
Σχετικά με το θέμα: Η Πλατανιστάσα είναι ένα από τα λίγα χωριά της ορεινής Πιτσιλιάς όπου
καλλιεργείται συστηματικά η φουντουκιά. Σκοπός του διαγωνισμού αυτού είναι η ανάδειξη της
Πλατανιστάσας όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από το δομημένο και φυσικό της περιβάλλον, παράδοση,
κουλτούρα και τις φουντουκιές [ανθοφορία, καρπός, μάζεμα των φουντουκιών1, το φουντουκόδασος και η
χλωρίδα του].
Όροι διαγωνισμού
1. Ο φωτογράφος θα είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα υποβληθούν και θα
φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που θα απεικονίζονται σε αυτές. Φωτογραφίες που είναι
αλλοιωμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επιτρέπεται η μερική διόρθωση των φωτογραφιών:
colour, contrast, cropping.
2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι έξι (6) φωτογραφίες, από τις οποίες οι δυο (2)
τουλάχιστο πρέπει να αφορούν την φουντουκιά και το φουντουκόδασος.
3. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο (CD). Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να
είναι σε μορφή ψηφιακού αρχείου jpg με ανάλυση 300 dpi (η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000
pixels), με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2 MB και μέγιστο 8 MB. Το προφίλ να είναι sRGB.
4. Πάνω στον ψηφιακό δίσκο (CD) θα πρέπει να αναγράφεται ο πενταψήφιος κωδικός του
φωτογράφου (τον οποίο θα επιλέξει ο διαγωνιζόμενος) και ο τίτλος του διαγωνισμού.
5. Ο πενταψήφιος κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από:


Ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου (πρώτο στη σειρά) και



τέσσερις (4) αριθμούς

(Παράδειγμα: W4321).
6. Το όνομα κάθε αρχείου (φωτογραφίας)2 θα πρέπει να αποτελείται από:


Τον πενταψήφιο κωδικό του φωτογράφου.



Τον αριθμό της φωτογραφίας, σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής.



Το τίτλο της φωτογραφίας (με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες).

Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που έχουν τίτλο «ΑΤΙΤΛΟ».
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Η καλύτερη περίοδος για φωτογράφιση του θέματος αυτού είναι η περίοδος από μέσα Ιούνιου μέχρι αρχές Αυγούστου.
Παράδειγμα ονομασίας αρχείου: W4321-4-ΠΟΡΤΑ.jpg

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ

7. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το δελτίο συμμετοχής Μέρος Α και Μέρος Β. Το
Μέρος Β με τα στοιχεία του φωτογράφου να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά
να αναγραφεί μόνο ο πενταψήφιος κωδικός του φωτογράφου.
Στο φάκελο που θα παραδοθεί θα πρέπει να τοποθετηθούν:


Το Μέρος Α του δελτίου συμμετοχής.



Ο ψηφιακός δίσκος (CD) με το φωτογραφικό υλικό (βλ. #1 - #6).



Ο κλειστός φάκελος με το Μέρος Β του δελτίου συμμετοχής.

8. Η συμμετοχή (φάκελος) θα πρέπει να ταχυδρομηθεί όχι αργότερα από την 19/09/2016 (τελευταία
ημερομηνία υποβολής - ταχυδρομική σφραγίδα), στη διεύθυνση:


Σύνδεσμος Αποδήμων Πλατανιστάσας, Τ.Θ. 28239, Τ.Κ. 2092, Λευκωσία.

Οι φορείς (Σύνδεσμος Αποδήμων Πλατανιστάσας και Περιβαλλοντικός Όμιλος Πιτσιλιάς) θα έχουν το
δικαίωμα να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, σε οποιαδήποτε
δραστηριότητά τους (π.χ. εκδηλώσεις, εκδόσεις), με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο.
Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού και
μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από αυτούς, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό.
Βραβεία διαγωνισμού
Η αξιολόγηση / βαθμολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, της οποίας οι
αποφάσεις θα είναι οριστικές και αμετάκλητες. Για την αξιολόγηση / βαθμολόγηση των φωτογραφιών θα
ληφθεί υπόψη η καλή απόδοση του θέματος όπως περιγράφεται στους κανονισμούς και η καλή ποιότητα
της φωτογραφίας.
Θα δοθούν τρία βραβεία και τρείς έπαινοι.


1ο βραβείο: χρηματικό έπαθλο € 300



2ο βραβείο: χρηματικό έπαθλο € 200



3ο βραβείο: χρηματικό έπαθλο € 100



Έπαινος: χρηματικό έπαθλο € 50 (για κάθε ένα από τους τρείς επαίνους)

Επίσης, οι διοργανωτές θα αγοράσουν προς € 10 (ανά φωτογραφία) τις φωτογραφίες οι οποίες θα
καταταχτούν στις θέσεις 7 μέχρι και 26 στον πίνακα αξιολόγησης, μετά τη βαθμολόγηση / αξιολόγηση τους
από την επιτροπή.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: platanistasa.competition@gmail.com



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις ή πληροφορίες για την κοινότητα
Πλατανιστάσας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Αντρέα Κουλλουφίδη (99-218713)

