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Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2018 
Θέμα: «Η φύση μπορεί να μας δώσει τις λύσεις που ψάχνουμε!» 

 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) προκηρύσσει, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου 
Connecting Nature, του προγράμματος Ορίζοντας 2020, Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Η φύση 
μπορεί να μας δώσει τις λύσεις που ψάχνουμε!». Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους (ερασιτέχνες 
και επαγγελματίες φωτογράφους, μαθητές, φοιτητές, Κύπριους, αλλοδαπούς, κτλ) 
 
Επίσημος υποστηρικτής του διαγωνισμού είναι Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας) 
και Εταίρος Επικοινωνίας ο μεγαλύτερος Όμιλος Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης στην Κύπρο Digital 
Tree e-Publishers.  
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Θέμα του Διαγωνισμού 
Το θέμα του διαγωνισμού είναι  «Η φύση μπορεί να μας δώσει τις λύσεις που ψάχνουμε!» 
Έχετε ακούσει ποτέ την ορολογία «Λύσεις βασισμένες στη φύση»;  Γνωρίζετε τη σημασία τους; Αν ναι, 
μπορείτε να εντοπίσετε τέτοια παραδείγματα στην πόλη σας, στη γειτονιά σας, στο περιβάλλον που 
ζείτε; 
 
Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν ληφθεί στην Κύπρο. 
 
2. Σκοποί του Διαγωνισμού 
Οι σκοποί του διαγωνισμού περιλαμβάνουν: 

• Ανάδειξη των διαφορετικών πράσινων λύσεων – υποδομών  που υπάρχουν στις πόλεις της 
Κύπρου (όπως πράσινες οροφές και τοίχοι, ενεργειακά πάρκα, οικολογικοί αγωγοί κτλ) 

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες πράσινες τεχνολογίες 
και πρακτικές και, κατ’ επέκταση, ανάδειξη της σημασίας, ανθεκτικότητας και 
αποτελεσματικότητάς τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  

• Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν από την κριτική επιτροπή θα κοσμήσουν το ημερολόγιο 
2019  που θα εκδώσει στα πλαίσια του έργου η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ).  

 
3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που αλλοιώθηκαν με Photoshop, ή άλλο λογισμικό 
πρόγραμμα, καθώς και φωτογραφίες στις οποίες, κατά τη φωτογράφιση,  χρησιμοποιήθηκαν 
φίλτρα  αλλοίωσης της εικόνας,  που ενδέχεται να διαθέτει η φωτογραφική μηχανή.  
 
Επιτρέπεται μόνο μερική διόρθωση των φωτογραφιών (color, contrast, cropping). 
 

 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 10 φωτογραφίες, έγχρωμες ή μονόχρωμες. 
 

 Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα 
φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που εικονίζονται. 
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4. Υποβολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους, διά χειρός ή ταχυδρομικώς, στην 
επίσημη διεύθυνση του διαγωνισμού μέχρι την προθεσμία υποβολής που αναφέρεται πιο κάτω. 
 
Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο (CD) ή USB. Κάθε φωτογραφία να είναι σε  
ψηφιακό αρχείο JPEG, η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με compression 12 (maximum).                
Το χρωματικό προφίλ να είναι sRGB. 
 
Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αντί του ονόματός τους, ένα τυχαίο πενταψήφιο 
κωδικό αριθμό  της επιλογής τους. Με την υποβολή του φακέλου συμμετοχής θα παραδίδεται σε κάθε 
Διαγωνιζόμενο αποδεικτικό παραλαβής.  
 
Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι: ο τυχαίος πενταψήφιος κωδικός αριθμός που επιλέχτηκε 
από τον διαγωνιζόμενο, ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής και ο τίτλος 
της φωτογραφίας. Για παράδειγμα: «67565-3-Πάρκο.jpg» 
 
Οι τίτλοι θα πρέπει να γράφονται, με αγγλικούς χαρακτήρες για αγγλικούς τίτλους και ελληνικούς 
χαρακτήρες για ελληνικούς τίτλους.    
 
Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες  που θα έχουν τίτλο «Άτιτλο». 
 
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 να 
αναγράφεται ΜΟΝΟ ο ίδιος πενταψήφιος κωδικός αριθμός, που χρησιμοποιήθηκε στις φωτογραφίες. 
Στο εξωτερικό μέρος του ψηφιακού δίσκου  (CD) ή USB να αναγραφεί ΜΟΝΟ ο πενταψήφιος κωδικός 
αριθμός.  
 
Στο φάκελο που θα παραδοθεί, να τοποθετηθούν:  
Το Μέρος Α, ο ψηφιακός δίσκος, και ο κλειστός φάκελος με το Μέρος Β. 
 
5. Κανονισμοί Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
Οι φωτογραφίες θα βοηθήσουν στην προώθηση της ιδέας και του σκοπού του Ευρωπαϊκού Έργου 
‘Connecting Nature’. 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών θα ανήκουν στους φωτογράφους οι οποίοι θα φέρουν 
την ευθύνη για πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές.  
 
Οι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν  σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα τους με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο. 
 
Νοείται ότι οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται ΠΑΝΤΑ από το όνομα του φωτογράφου.  
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6. Βραβεία 
Θα απονεμηθούν τα πιο κάτω βραβεία: 
• 1ο Βραβείο €350 
• 2ο Βραβείο €200 
• 3ο Βραβείο €100 
• 5 έπαινοι 
 
Τα βραβεία και οι έπαινοι θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα διοργανωθεί στο 
πλαίσιο του έργου Connecting Nature. Δώδεκα (12) διακριθείσες φωτογραφίες του διαγωνισμού θα 
κοσμούν το ημερολόγιο που θα εκτυπωθεί για σκοπούς προώθησης του έργου.  
 
7. Κριτική Επιτροπή 
Η κρίση θα γίνει από ανεξάρτητη 5μελή κριτική επιτροπή και η απόφαση της θα είναι οριστική και 
αμετάκλητη. 
 
8. Διεύθυνση και Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού 
Τελευταία Ημερομηνία παράδοσης των συμμετοχών είναι η Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 στις 12 
το μεσημέρι. 
Διεύθυνση: 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, 2235, Λατσιά, Λευκωσία 
 
Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ημερομηνιών που αναφέρονται πιο πάνω, 
αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για οποιοδήποτε λόγο. 
 
9. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των πιο πάνω κανονισμών και η μη 
συμμόρφωση  με οποιοδήποτε από αυτούς, θα συνεπάγεται  με αποκλεισμό από το διαγωνισμό. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την Συντονίστρια του 
Έργου, κα Ελένη Μαλεκκίδου, τηλεφωνικώς στο +357 22489105 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
emalekkidou@anel.com.cy 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM 
                                                      
                                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ / CODE NUMBER  :                          
ΜΕΡΟΣ  Α΄/ PART A’ 
 

Τίτλος / Title:              . 

1.         …………………………………………………………………………………………... 

2.          …………………………………………………………………………………….…….. 

3.          ……………………………………………………………………………………..……. 

4.          ……………………………………………………………….…………………………… 

5.          ………………………………………………………………….………..…….………… 

6.           ………………………………………………………………………….………………… 

7.            …………………………………………………………………………..……………..… 

8.            …………………………………………………………………………………..………… 

9.            ……………………………………………………………………………..……………… 

10. ……………………………………………………………………………..…………….... 

·················································································································································· 

ΜΕΡΟΣ   Β  ́/ PART B’ 

ΟΝΟΜΑ/NAME: ………………………………..………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: ……………......…..........................………………….……... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TELEPHONE No: …….…………………………………………………………… 

Email: ……..….………………………………………………..…………………………………...  

(Σημαντικό- ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)  

                                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ / CODE NUMBER :                           

 


