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5ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A΄ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ή ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ
Β΄ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΡ (Αθλητισμός)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, που θα
διαγωνιστούν σε δύο ομάδες, στις ίδιες κατηγορίες.
Α’ Ομάδα: Παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και
Β’ Ομάδα: Παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.
2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και 4 φωτογραφίες σε κάθε κατηγορία,
δηλ. συνολικά μέχρι 8 φωτογραφίες.
3. Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο. Κάθε φωτογραφία να είναι σε
ψηφιακό αρχείο jpg, η μεγαλύτερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 2500 pixels, με ελάχιστο
μέγεθος αρχείου 2 mb και μέγιστο 6 mb. Tο χρωματικό προφίλ να είναι sRGB.
4. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι: Ένας τυχαίος πενταψήφιος κωδικός αριθμός,
το γράμμα (Α ή Β) που καθορίζει την Κατηγορία (το οποίο θα πρέπει να γράφεται στα
Αγγλικά), ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής και, τέλος , ο τίτλος
της φωτογραφίας.
Παράδειγμα: 75238-Β3-Αντανάκλαση.jpg
Ο αριθμός 75238 είναι ο τυχαίος κωδικός αριθμός, το Β καθορίζει την κατηγορία και ο
αριθμός 3 καθορίζει τον αριθμό της φωτογραφίας, σύμφωνα με το Δελτίο Συμμετοχής.
5. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει δικό της ξεχωριστό τίτλο.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες με τίτλο «Άτιτλο». Επίσης δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ο ίδιος τίτλος σε 2 ή 3 φωτογραφίες και να σημειώνεται δίπλα αριθμός. Π.χ.
«Θάλασσα 1» , «Θάλασσα 2», «Θάλασσα 3» … κλπ.
Οι τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα και όχι κεφαλαία. . Επίσης στους
ελληνικούς τίτλους να γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες ενώ στους αγγλικούς
τίτλους να γράφονται με αγγλικούς χαρακτήρες.
Φωτογραφίες των οποίων οι τίτλοι γράφονται greeklish, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
6. Ο/Η φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και
θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που ενδεχομένως εικονίζονται.
7. Επιτρέπεται μόνο μερική διόρθωση των φωτογραφιών (color, contrast, cropping).
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.

8. Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως βραβευμένη φωτογραφία ή μέρος αυτής δεν ανήκει στον
φωτογράφο που την υπέβαλε, αυτόματα θα της αφαιρείται το βραβείο και θα ανακοινώνεται
από τα ΜΜΕ.
9. Φωτογραφίες που έχουν βραβευθεί ή αναρτηθεί σε προηγούμενους Παγκύπριους
Διαγωνισμούς της Φ.Ε.Κ. Τμήμα Λευκωσίας, δεν θα γίνονται δεκτές στον παρόντα
Διαγωνισμό.
10. 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 αναγραφεί μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός, που χρησιμοποιήθηκε στις
φωτογραφίες. Επίσης, στο εξωτερικό μέρος του ψηφιακού δίσκου να αναγραφεί μόνο ο
πενταψήφιος κωδικός αριθμός.
Στον φάκελο που θα παραδοθεί, να τοποθετηθούν:
το Μέρος Α΄, ο ψηφιακός δίσκος, ο κλειστός φάκελος με το Μέρος Β΄ και το δικαίωμα
συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής : €10
Τελευταία ημερομηνία παράδοσης συμμετοχών: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.
11. Οι συμμετοχές μπορούν να παραδίδονται στα γραφεία της Φ.Ε.Κ., Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, Οδός Ξάνθης Ξενιέρου 53 στην Παλιά Λευκωσία, καθημερινά από τις 10:00 - 13:00
εκτός από Σάββατο, Κυριακή και Αργίες. Μπορούν ακόμα να τοποθετούνται στο
γραμματοκιβώτιο έξω από την είσοδο του Οικήματος.
Στη 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, της οποίας η απόφαση θα είναι οριστική και
αμετάκλητη.
Στους 12 νικητές που θα πάρουν 1ο, 2ο, και 3ο βραβείο σε κάθε θέμα θα δοθούν χρηματικά
βραβεία,. Καθώς Πλακέτες και διπλώματα. Με πλακέτες και διπλώματα θα βραβευθούν τα
παιδιά που θα πάρουν Επαίνους
13. Η Φ.Ε.Κ. θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα
υποβληθούν, σε οποιαδήποτε δραστηριότητά της, με ονομαστική αναφορά στον/στην
φωτογράφο.
14. Η υποβολή φωτογραφιών στον Διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των όρων και
ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς, θα
συνεπάγεται αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Χορηγοί: Εταιρεία NETINFO, ΚΕΜΑΝΕΣ Alvez & Mango
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 99 332813 και 99 474009
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - APPLICATION FORM
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:
CODE NUMBER:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
FIRST GROUP: ELEMENTARY SCHOOLS
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ελεύθερο Έγχρωμο ή
Μονόχρωμο.
CATEGORY Α΄ : Open Color or Monochrome

Τίτλος / Title:

.

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
FIRST GROUP: ELEMENTARY SCHOOLS
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΠΟΡ - ΑΘΛΗΜΑΤΑ
CATEGORY B΄: SPORTS – ATHLETISM
Open Color or Monochrome

Τίτλος / Title:

1.

………………………………………………………….….

1.

……………………………………………………………

2.

………………………………………………………..……

2.

………………………….………………..………………

3.

……………………………………………..………………

3.

……………………………………….……………………

4.

……………………………………………..………………

4.

……………………………………………..………………

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
SECOND GROUP: HIGH SCHOOLS
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ελεύθερο Έγχρωμο ή
Μονόχρωμο.
CATEGORY Α΄ : Open Color or
Monochrome

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
SECOND GROUP: HIGH SCHOOLS
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΠΟΡ - ΑΘΛΗΜΑΤΑ
CATEGORY B΄: SPORTS – ATHLETISM
Open Color or Monochrome.

Τίτλος/Title:

Τίτλος/Title:

1. ………………………………………………………….….

1. ………………………………………………………….….

2. ………………………………………………………..……

2. ………………………………………………………..……

3. ……………………………………………..………………

3. ……………………………………………..………………

4. ……………………………………………..………………

4. ……………………………………………..………………
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / APPLICATION FORM
ΜΕΡΟΣ Β΄ / PART B’
Πλήρες ΟΝΟΜΑ / NAME: .........….....................................................................................…
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF BIRTH: …………………………………..……….……..……..
ΣΧΟΛΕΙΟ / SCHOOL: …………………………………………………………………….………..……
Δημοτικής / Μέσης (υπογραμμίστε) - Elementary / Secondary (underline)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: …………………………………………………………………….………
(Οπωσδήποτε να σημειωθεί η Πόλη) – ( The Town is needed)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE No: ………………………..……................................................
Email Address: …………….………………………………………………….….……………….……..
(Να σημειωθεί με Κεφαλαία γράμματα προς αποφυγή λάθους - Σημαντικό )
(Capital letters please, just to avoid any mistake)

KΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:
CODE NUMBER:

