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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

A. ΕΓΧΡΩΜΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Β. ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι 3 φωτογραφίες σε κάθε θέμα δηλ. συνολικά μέχρι
12 φωτογραφίες.
2. Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο. Κάθε φωτογραφία να είναι σε ψηφιακό αρχείο
jpg σε ανάλυση 300 dpi, η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2 MB
και μέγιστο 6 MB. Το χρωματικό προφίλ να είναι sRGB.
3. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι: Ένας τυχαίος πενταψήφιος κωδικός αριθμός, το γράμμα
(ψηφίο) που θα καθορίζει την κατηγορία, το οποίο θα πρέπει να γράφεται στην Αγγλική, ο αριθμός της
φωτογραφίας σύμφωνα με το Δελτίο Συμμετοχής και ο τίτλος της φωτογραφίας.
Παράδειγμα : 75238-C3-Αντανάκλαση.jpg Τυχαίος κωδικός είναι ο αρ. 75238
Το C είναι η κατηγορία και το 3 είναι ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το Δελτίο Συμμετοχής.
4. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει δικό της διαφορετικό τίτλο.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες με τίτλο «Άτιτλο».
Επίσης να αποφεύγεται ο ίδιος τίτλος σε 2 ή και 3 φωτογραφίες και να σημειώνεται δίπλα αριθμός.
Π.χ. «Θάλασσα 1», «Θάλασσα 2», «Θάλασσα 3»…
Οι τίτλοι θα πρέπει να γράφονται, με πεζά γράμματα, και όχι με κεφαλαία.
Επίσης στους ελληνικούς τίτλους να γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες, και στους αγγλικούς
τίτλους να γράφονται με αγγλικούς χαρακτήρες.
Φωτογραφίες των οποίων οι τίτλοι γράφονται greeklish, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
5. Απαγορεύεται η χρήση κορνίζας. (Border)
Φωτογραφίες με κορνίζα δεν θα γίνονται αποδεκτές .
6. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο Συμμετοχής Μέρος Α΄και Μέρος Β΄.
Το Μέρος Β΄ με τα στοιχεία του φωτογράφου, όνομα, επίθετο (όπως θα ήθελε να γραφτεί στον
κατάλογο), καθώς και τους Φωτογραφικούς τίτλους του, αν υπάρχουν (μέχρι και 4 τίτλους) να
τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγραφεί μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός,
που χρησιμοποιήθηκε στις φωτογραφίες.
Στο φάκελο που θα παραδοθεί, να τοποθετηθούν: το Μέρος Α’, ο ψηφιακός δίσκος, το δικαίωμα
συμμετοχής και ο κλειστός φάκελος με το Μέρος Β΄. Στο εξωτερικό μέρος του ψηφιακού δίσκου θα
αναγραφεί μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός.
Στην εξωτερική πλευρά, απαραίτητα να αναγράφεται : ΦΕΚ - Παγκύπριος Διαγωνισμός 2019.

7. Δικαίωμα συμμετοχής : €10 για τα μέλη της ΦΕΚ, που έχουν ανανεωμένη τη συνδρομή τους,
και €20 για τα μη μέλη. Κάτω των 18 ετών 15 ευρώ.
8. Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει την
ευθύνη για πρόσωπα που εικονίζονται.
9. Επιτρέπεται μερική διόρθωση των φωτογραφιών (color, contrast, cropping).
Φωτογραφίες που έχουν αλλοιωθεί θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στη Γ΄ Κατηγορία.
10. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των συμμετοχών είναι η: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, 2019.
11. Οι συμμετοχές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα γραφεία της Φ.Ε.Κ., στην διεύθυνση:
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Οδός Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015, Λευκωσία.
Επίσης μπορούν να παραδίδονται προσωπικά στην ίδια διεύθυνση, καθημερινά από 10:30 - 13:30,
εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργίες.
Μπορούν, ακόμα, να τοποθετούνται στο γραμματοκιβώτιο έξω από την είσοδο του Οικήματος.
Στην Λεμεσό και Πάφο, μπορούν να παραδίδονται στα αντίστοιχα τμήματα της ΦΕΚ.
12. Η κρίση θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η οποία θα βαθμολογήσει όλες τις φωτογραφίες με
ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, την τελική απόφαση θα λάβει η Κριτική Επιτροπή.
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής θα είναι οριστική και αμετάκλητη.
Θα δοθούν 1ο, 2ο, 3ο βραβείο, καθώς και τρεις έπαινοι σε κάθε θέμα (τιμητικές πλακέτες και
διπλώματα).
Κάθε καλλιτέχνης θα δικαιούται μόνο ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία.
13. Η ΦΕΚ θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν,
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της, με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο.
14. Φωτογραφίες που έχουν βραβευθεί, ή αναρτηθεί σε προηγούμενους Παγκύπριους Διαγωνισμούς της
ΦΕΚ, δεν θα γίνονται αποδεκτές στον παρόντα Διαγωνισμό.
15. Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως βραβευμένη, ή επιλεγμένη φωτογραφία, ή μέρος αυτής, δεν
ανήκει στον φωτογράφο που την υπέβαλε, αυτόματα θα αφαιρείται, και θα ανακοινώνεται από
τα ΜΜΕ.
16. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των όρων και μη συμμόρφωση
με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς θα συνεπάγεται με αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αποτελείται από τους:
Πανίκος Στέλικος
– Πρόεδρος, Υπεύθυνος Διαγωνισμού (99 474009)
Ανθούλα Αλεξάνδρου – Γραμματέας, ετοιμασία φωτογραφικού υλικού και Υπεύθυνος ΜΜΕ
(99 332813)
Ξένια Αγρότου
– Ταμίας (99 566485)

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν στον Παγκύπριο Διαγωνισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τους κανονισμούς: 99 332813 & 99 474009.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019
PANCYPRIAN PHOTO CONTEST 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – PARTICIPATION FORM

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:
CODE NUMBER:

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έγχρωμο - ΘΕΜΑ: Ελεύθερο

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μονόχρωμο - ΘΕΜΑ: Ελεύθερο

CATEGORY Α΄: Color - SUBJECT : Open

CATEGORY B΄: Monochrome – SUBJECT: Open

Τίτλος / Title:

.

Τίτλος / Title:

1.

………………………………………………..…..

1.

………………………………………………….

2.

………………………..…………………………..

2.

………………………………………………….

3.

……………………….………………………….

3.

………………………………………………….

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πειραματική Φωτογραφία
ΘΕΜΑ: Ελεύθερο
CATEGORY C΄: Experimental Photography
SUBJECT: Open
Τίτλος / Title:

.

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Στον χώρο εργασίας
CATEGORY D΄: At Workplace

Τίτλος / Title:

1. …………………………………………………...…..

1. …………………………………………………….

2. ………………………………………….…….……..

2. …………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

3. …………………………………………………….

Ορισμός Πειραματικής Φωτογραφίας:
Είναι οι φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή της εκτύπωσης η έτυχαν επεξεργασίας με ειδικά
λογισμικά, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πειραματική τεχνική. Τα έργα πρέπει να έχουν πάντα σαν κυρίαρχη βάση εικόνες που προήλθαν
από φωτογράφηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή ΚΑΙ σε αυτή την κατηγορία, είναι ότι ΟΛΕΣ οι φωτογραφίες που απαρτίζουν την
τελική σύνθεση, θα έχουν ληφθεί από τον συμμετέχοντα..
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019
PANCYPRIAN PHOTO COMPETITION 2019
ΜΕΡΟΣ Β΄ / PART B’
ΟΝΟΜΑ / NAME: ……………………....….....................…………………………………………...................................….....................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF BIRTH (ηη/μμ/εε / dd/mm/yy) .....................................................................
Για άτομα κάτω των 18 ετών / Under 18 years old
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: ………………………………......….................................................................................................…
ΠΟΛΗ / TOWN: ………………………………......................................................................................................................…
EMAIL : ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………,,………….……
(Nα γραφτεί με κεφαλαία γράμματα προς αποφυγή λάθους- Capital letters please)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE No : …………………………………………………………………………………………………….…………….
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:
CODE NUMBER:
Συμφωνώ ότι τα παραπάνω προσωπικά μου στοιχεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΦΕΚ και τα παραρτήματα
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 ενημέρωση μου σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
Έχω διαβάσει, κατανοήσει και έχω 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.

I agree that my personal data above can be used by CPS and its branches explicitly for the purposes mentioned below.
I also accept the terms stated below. If I don’t accept the terms below I will be excluded from the competition.
•
•
•

To communicate with me about the competition
For sending me the results of the competition
I have read and accepted the Privacy Policy of CPS published on the web site of CPS at www.cps.com.cy

Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους / I accept the terms above

Ναί/ Yes

Όχι/No

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE: …………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Για άτομα κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του γονέα ή κηδεμόνα του συμμετέχοντα.
For persons under the age of 18, parental / custodian signature is required.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE: …………………………………………………………………………………………………..
Γονέα / Κηδεμόνα – Parent / Guardian

