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6 ΦΩΤΟ – ΩΡΕΣ 2017
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, διοργανώνει, για 4η συνεχή χρονιά,
τον πρωτότυπο Φωτογραφικό Διαγωνισμό με τίτλο “6 Φωτο - ώρες”.
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017.
Ο διαγωνισμός “6 Φωτο – ώρες” διαφέρει από τους κλασσικούς Φωτογραφικούς
Διαγωνισμούς, μια και θέτει χρονικά όρια, όπως το λέει και ο τίτλος του, μέσα στα οποία
οι φωτογράφοι θα πρέπει να φωτογραφίσουν 4 (τέσσερα) συγκεκριμένα θέματα, τα
οποία θα τους ανακοινωθούν τη στιγμή της εκκίνησης.
Οι φίλοι της φωτογραφίας, καλούνται να εκφραστούν φωτογραφικά και να
προσεγγίσουν, όσο αυτοί πιστεύουν καλύτερα, τα 4 (τέσσερα) ειδικά θέματα, επιλογή
των πέντε κριτών, τα οποία, μέχρι τη στιγμή της εκκίνησης, παραμένουν μυστικά.
Η διοργάνωση θα κορυφωθεί με έκθεση των φωτογραφιών που θα διακριθούν σε
ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Θα δοθούν, επίσης, τέσσερα βραβεία, ένα σε κάθε κατηγορία.
Ο νικητής με την ψηλότερη συνολική βαθμολογία, θα λάβει ένα μεγάλο δώρο.
Πιο κάτω, μπορείτε να δείτε, αναλυτικά, τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού αυτού και
πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΑΧΡΕΙΑΣΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, αφού
συμπληρώσουν και καταθέσουν εγκαίρως την αίτηση συμμετοχής τους και αποδέχονται
και τηρούν τους πιο κάτω κανονισμούς.

1) Δήλωση Συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
•
•
•

εκ των προτέρων. Μπορούν να βρουν τη σχετική δήλωση:
Στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy
Στον λογαριασμό της ΦΕΚ Λεμεσού στο Facebook: CPS Limassol Branch
Στο οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού.

2) Λήξη Υποβολής Συμμετοχής Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο δήλωσης

συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να το αποστείλει, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της ΦΕΚ Λεμεσού (cps.limassol@primehome.com), μέχρι την
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017. Μπορεί επίσης να το παραδίδει στο οίκημα της
ΦΕΚ Λεμεσού.
Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.

3) Δικαίωμα Συμμετοχής Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι €10 για
τα μέλη της ΦΕΚ και €15 για τα μη μέλη. Για μαθητές και φοιτητές, το δικαίωμα
συμμετοχής είναι €10.

4) Σημείο εκκίνησης το οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120,
στην περιοχή του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού.

5) Ώρα Προσέλευσης, εγγραφές και παραλαβή ατομικής κάρτας Την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν στο
σημείο εκκίνησης, μεταξύ 9:00πμ – 9:30πμ, όπου θα καταβάλουν το δικαίωμα
συμμετοχής και θα παραλάβουν τις ατομικές κάρτες συμμετοχής με το όνομα και
τον αριθμό τους.

6) Εκκίνηση Διαγωνισμού 10:00πμ. Με την παραλαβή της ατομικής κάρτας, η
οποία θα φέρει τον αριθμό και το όνομα του συμμετέχοντα, αυτός θα πρέπει να
την φωτογραφίσει. Έγκυρες είναι οι φωτογραφίες που έχουν παρθεί μετά την
φωτογράφιση της ατομικής κάρτας συμμετοχής.
Πολύ σημαντικό: Πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να έχουν την κάρτα μνήμης τους άδεια.

Σε περίπτωση χρήσης πέραν της μιας (1) κάρτας μνήμης, η διαδικασία
φωτογράφισης της ατομικής κάρτας συμμετοχής, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να γίνει ξανά,
δηλαδή σε κάθε αλλαγή κάρτας μνήμης.

7) Διάρκεια Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός αρχίζει, από το σημείο εκκίνησης (που
είναι το οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού), με την ανακοίνωση των θεμάτων, από τους
κριτές, στις 10:00πμ και διαρκεί 6 ώρες.

8) Λήξη Διαγωνισμού 4:00μμ
9) Παράδοση φωτογραφιών Μπορεί να αρχίσει από τις 3:00μμ μέχρι 4:30μμ.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παραδίδουν, από την κάρτα της φωτογραφικής
τους, μόνο μία (1) φωτογραφία, της επιλογής τους, για κάθε θέμα. Ο
φωτογράφος θα είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα
υποβάλει και θα φέρει την ευθύνη για τυχόν άτομα, τα οποία θα απεικονίζονται
σε αυτές.
Πολύ σημαντικό: Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες όπως, κατά την ώρα
υποβολής των φωτογραφιών τους, να έχουν ήδη αποφασίσει ποιες θα
είναι αυτές που θα παραδώσουν, προς αποφυγή καθυστέρησης. Να
ορίζουν, στον χειριστή, που θα λάβει τις φωτογραφίες τους, το όνομα
αρχείου (file name), στην κάρτα μνήμης τους και όχι τον αριθμό του
αρχείου.

10)

Τεχνικές πληροφορίες Οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή
jpeg. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ή όποια ηλεκτρονική επέμβαση και επεξεργασία των
φωτογραφιών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό, οι οποίες θα πρέπει να
υποβληθούν όπως φωτογραφήθηκαν. Φωτογραφίες, για τις οποίες διαπιστωθεί
πως έτυχαν οποιασδήποτε επεξεργασίας, θα απορρίπτονται.

11)

Χώρος παράδοσης φωτογραφιών Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού

12)

Σεβασμός της ιδιωτικότητας Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες όπως
σεβαστούν την ιδιωτικότητα των ανθρώπων που τυχόν να βρεθούν στο χώρο
όπου θα φωτογραφίζουν.

13)
•

•

•

•
•

Διάφορα διαδικαστικά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Η ΦΕΚ Λεμεσού έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της ή αλλού,
οποιεσδήποτε φωτογραφίες που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό αυτό, καθώς
και για κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προβολή τους, αναφέροντας
πάντα το όνομα του φωτογράφου.
Η υποβολή φωτογραφιών στον διαγωνισμό σημαίνει την αποδοχή των πιο πάνω
όρων. Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς
συνεπάγεται αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.
Μετά την κριτική, θα ενημερωθούν οι φωτογράφοι των οποίων επιλέγηκαν
φωτογραφίες τους, να τις τυπώσουν, για την έκθεση και να τις παραδίδουν στο
οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού.
Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και αμετάκλητη.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθώς και η ημερομηνία και τόπος της
έκθεσης φωτογραφίας, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κριτική Επιτροπή
Η κριτική επιτροπή είναι 5μελής.

