Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό Φωτογραφίας
Θέμα διαγωνισμού: ‘Στην εποχή του Κορωνοϊού’
Μέσα στις μέρες της απομόνωσης και του αυτο-περιoρισμού, λόγω του κορωνοϊού, το
Κανάλι 6 σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) και την
στήριξη του Δήμου Λεμεσού ανακοινώνουν την προκήρυξη του φωτογραφικού
Διαγωνισμού, με θέμα:

“Στην εποχή του κορωνοϊού”
Σκοπός, είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικής δημιουργικής ενασχόλησης με την αποτύπωση
των εμπειριών των δύσκολων ημερών που ζούμε, με περιορισμένες μετακινήσεις,
απομονωμένοι από συγγενείς και φίλους. Χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή, το
κινητό ή το tablet, μπορεί κάποιος να περάσει τον χρόνο του δημιουργικά φωτογραφίζοντας.
Ο Διαγωνισμός, είναι Παγκύπριος και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι φωτογραφίες που θα
υποβληθούν πρέπει να είναι παρμένες από την Κυριακή 13 Μαρτίου 2020 μέχρι και την
Κυριακή 31 Μαΐου 2020, οπότε και ευχόμαστε να έχει περάσει η πανδημία. Σημασία θα
δοθεί, πρωταρχικώς , στην απεικόνιση της κατάστασης, όπως την βιώνουμε μένοντας σπίτι
και μετά στην καλλιτεχνική της πλευρά.
Το περιεχόμενο των φωτογραφιών μπορεί να είναι εικόνες από το παράθυρο, το μπαλκόνι
ή την ταράτσα. Επίσης, διάφορες ασχολίες όπως, εργασία από το σπίτι, διάβασμα,
γυμναστική, γράψιμο, κατασκευές, ασχολία με δουλειές που πάντα αναβάλλονταν όπως η
ταξινόμηση βιβλίων, φωτογραφιών και συλλογών, καθάρισμα των φακών και γενικά του
φωτογραφικού εξοπλισμού και με ο,τιδήποτε άλλο συναφές έτσι ώστε να γίνει μια
δημιουργική καταγραφή των δύσκολων ημερών που όλοι περνούμε αυτή την περίοδο.
Επίσης, οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θα μπορούσαν να απεικονίζουν και
ευχάριστες και αστείες καταστάσεις που περνούμε στον περιορισμό μας είτε μόνοι μας είτε
με τα άτομα που συμβιώνουμε στο σπίτι μας.
Λεπτομέρειες και έντυπα συμμετοχής θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες
Κανάλι 6 ( www.kanali6.com.cy )
Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ( Λεμεσός ) ( www.cps.com.cy )
Ενθαρρύνουμε τον αυτο-περιορισμό μένοντας σπίτι, για να σπάσουμε, όλοι μαζί, την
αλυσίδα μετάδοσης του κορωνοϊού.

______________________________
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις φωτογραφίες τους ηλεκτρονικά, στην πιο
κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 31 Μαίου 2020, στις 12
τα μεσάνυκτα.
Θα δοθούν 3 χρηματικά βραβεία (1ο βραβείο € 300, 2ο βραβείο € 200 και 3ο βραβείο € 100)
και 5 τιμητικοί έπαινοι.
Πενήντα φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τις ψηλότερες βαθμολογίες καθώς και οι
πιο πάνω βραβευθείσες φωτογραφίες, θα εκτυπωθούν χωρίς καμιά επιβάρυνση, από
μέρους των φωτογράφων και θα παρουσιασθούν σε έκθεση σε χώρο, μέρα και ώρα που
θα ανακοινωθεί αργότερα. Επιπλέον, όλες οι φωτογραφίες, οι οποίες θα υποβληθούν και
θα πληρούν τα βασικά κριτήρια ως προς το περιεχόμενο και καλλιτεχνική ποιότητα, θα
συμπεριληφθούν σε DVD, το οποίο θα ετοιμάσει η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα
Λεμεσού) και θα προβληθεί το βράδυ των εγκαινίων.
Οδηγίες συμμετοχής:
 Οι φωτογραφίες και το συμπληρωμένο Δελτίο Συμμετοχής, μπορούν να
αποστέλνοναι στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου
( Τμήμα Λεμεσού)

cps.limassol@primehome.com

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά μέχρι 10 έγχρωμες
φωτογραφίες.
 Κάθε φωτογραφία (ηλεκτρονικό αρχείο), θα πρέπει να φέρει τον πενταψήφιο
κωδικό αριθμό που θα επιλέξει ο φωτογράφος, τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο
της φωτογραφίας. Για καθαρά τεχνικούς λόγους, η ονομασία του αρχείου, θα
πρέπει να αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. (Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά
φωτογραφία, του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό 22555, με τίτλο «Καθάρισμα»,
θα πρέπει να γράφεται: 22555-3- katharisma
 Η επιλογή των φωτογραφιών, θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή καθώς και
εκπροσώπους των διοργανωτών. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής, είναι οριστική
και αμετάκλητη, εκτός και αν προκύψει σοβαρός λόγος, για ανάκληση της
απόφασης αυτής.
 Οι διοργανωτές και/ ή κριτές, διατηρούν το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της
κριτικής των υποβληθέντων έργων, να απορρίψουν φωτογραφίες αν κρίνουν ότι, τα
υποβληθέντα έργα, δεν ανταποκρίνονται στο θέμα ή το επίπεδο ή δεν πληροί τους
σκοπούς των διοργανωτών.

2

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
‘Στην εποχή του κορωνοϊού’
Προσωπικά στοιχεία διαγωνιζόμενου
Όνομα: …….................................................................................................
Διεύθυνση: ………………................................................................................
Τηλέφωνο:................................

E-mail: .......………………………………….

Κωδικός Αριθμός : …………
Αριθμός Φωτογραφίας

Τίτλος
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Συμφωνώ ότι τα παραπάνω προσωπικά μου στοιχεία θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από το Κανάλι Έξι και την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα
Λεμεσού, για τους σκοπούς που αναφέρονται στους όρους διαγωνισμού.
Συμφωνώ, επίσης, ότι, τα παραπάνω προσωπικά μου στοιχεία, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από την ΦΕΚ και τα Παραρτήματά της, για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω και μόνο.
Επίσης, αποδέχομαι τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια. Μη αποδοχή των πιο κάτω όρων,
σημαίνει και μη δικαίωμα συμμετοχής μου στο διαγωνισμό.
- Για επικοινωνία των διοργανωτών μαζί μου, αν χρειαστεί, σχετικά με τον διαγωνισμό
- Για ενημέρωσή μου σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
- Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό
- Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών μου στοιχείων,
όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy , Πολιτική Χρήσης και Προστασίας
των Προσωπικών μου Δεδομένων (Privacy Policy) της Φ.Ε.Κ.

Αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους

Ναι

Όχι

Υπογραφή………..……………….

Για άτομα κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του γονέα ή κηδεμόνα του συμμετέχοντα.
Υπογραφή………..……………….
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