Με χαρά σας πληροφορούµε ότι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ έχει
αποκτήσει δική του ιστοσελίδα µε όλες τις λεπτοµέρειες του
Προγράµµατος, ιστορίες και άρθρα για τον Στρόβολο, καθώς και τον
Φωτογραφικό Διαγωνισµό για σύγχρονες φωτογραφίες του Στροβόλου.

www.peristrovolou.com
Η ιστοσελίδα περιέχει περιγραφή του Προγράµµατος Περί Στροβόλου, το
Ερωτηµατολόγιο του Περί Στροβόλου, τις θεµατικές και όλη τη διαδικασία
υποβολής φωτογραφιών για το Φωτογραφικό Διαγωνισµό.
Το Πρόγραµµα “Περί Στροβόλου” στοχεύει στη δηµιουργία ενός
ιστορικού και κοινωνικού αρχείου του Στροβόλου, από τους δηµότες, για
τους δηµότες.
Η πρόσκληση για το διαγωνισµό είναι ανοιχτή για όλους, Στροβολιώτες
και µη, επαγγελµατίες, ερασιτέχνες ή wannabe φωτογράφους!
Tελευταία ηµερ. υποβολής φωτογραφιών: 28 Δεκεµβρίου 2018

Θα χαρούµε να δούµε τη συµµετοχή σας!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Μαρίνα Βρυωνίδου – Νίκος Καρανίκης
Επιµελητές Προγράµµατος
marina.vryonidou@me.com

- knicos@cytanet.com.cy

Ο διαγωνισµός διοργανώνεται σε συνεργασία µε τον
Φωτογραφικό Όµιλο Δήµου Στροβόλου

PERI STROVOLOU ~ ABOUT STROVOLOS
We are pleased to inform you that the social history programme PERI
STROVOLOU (About Strovolos) has its own website with details about
the programme, stories and accounts about Strovolos, as well as the
Photographic Competition for contemporary photos of Strovolos.

www.peristrovolou.com
The website contains the description of the Programme “Peri Strovolou”,
the Questionnaire, the themes of the competition and the whole
procedure of uploading photos.
The main aim of the Programme “About Strovolos” is the creation of a
historic - social archive by the residents for the residents of Strovolos.
The invitation to the competition is open to all, whether from Strovolos
or not, professionals, amateurs or wannabe photographers!
Deadline for submission of photos: 28 December 2018

We look forward to seeing your participation!
PLEASE CONTACT US FOR ANY FURTHER INFORMATION:

Marina Vryonidou – Nicos Karanikis
Programme Coordinators
marina.vryonidou@me.com - knicos@cytanet.com.cy

Τhe competition is organised in collaboration with the
Photographic Association of the Municipality of Strovolos

