Πρόσκληση Συμμετοχής σε Έκθεση Φωτογραφίας
Θέμα της έκθεσης: ‘‘Ανακαλύπτω την Κύπρο με το ποδήλατο’’
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε έκθεση φωτογραφίας που
θα διοργανωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2018, στη Λεμεσό.
Η έκθεση, διεξάγεται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η οποία
πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η δράση υλοποιείται με την στήριξη του
Συμβουλίου Προώθησης Χρήσης Ποδηλάτου. Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να επιλέγουν
βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, με επίκεντρο το ποδήλατο όπως και προσβάσιμα σημεία
και διαδρομές με το ποδήλατο, αφού μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να ασκηθούμε και να καταστήσουμε τις αστικές περιοχές πιο ευχάριστους τόπους διαβίωσης και εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις φωτογραφίες τους ηλεκτρονικά μέχρι
και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018.
Οδηγίες συμμετοχής:
Οι φωτογραφίες, με θέμα «έκθεση φωτογραφίας», θα πρέπει να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης

f.poulli@limassoltourism.com

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ( Λεμεσός )

cps.limassol@primehome.com



Μπορούν να υποβληθούν από 1 μέχρι 5 φωτογραφίες, σε μορφή jpeg, με την μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2 και μέγιστο 6 MB. Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν για εκτύπωση, πρέπει να είναι στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση.



Κάθε φωτογραφία (ηλεκτρονικό αρχείο), θα πρέπει να φέρει τον 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 γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες.
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Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά φωτογραφία του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό 22555, με
τίτλο «trigona», θα πρέπει να γράφεται: 22555-3-trigona. Το σύνολο των φωτογραφιών, θα
πρέπει να συνοδεύεται από έναν τίτλο ή μια μικρή επεξηγηματική πρόταση π.χ «Πάω στη δουλειά».


Η κριτική επιτροπή, θα αποτελείται από ανεξάρτητους φωτογράφους ή/ και άλλους καλλιτέχνες καθώς επίσης και από 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 μην επιλέξουν φωτογραφίες, αν κρίνουν ότι, τα υποβληθέντα
έργα, δεν ανταποκρίνονται στο θέμα, το επίπεδο και τους σκοπούς των διοργανωτών.



Μόλις γίνει η τελική επιλογή των φωτογραφιών που θα συμμετάσχουν στην έκθεση, θα
σταλεί στους ενδιαφερόμενους, email με σχετικές λεπτομέρειες για την έκθεση.

Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν για την έκθεση θα εκτυπωθούν και αναρτηθούν σε φωτογραφικά πάνελ με έξοδα της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Οι δημιουργοί, με τη συμμετοχή τους, παραχωρούν το δικαίωμα αυτό στην ΕΤΑΛ.
Mε την συμμετοχή του, ο δημιουργός, πιστοποιεί ότι, το φωτογραφικό έργο του ανήκει ενώ, για
όσα πρόσωπα παρουσιάζονται στις φωτογραφίες, δηλώνει ότι είχε την συναίνεση τους να φωτογραφηθούν και ότι φέρει κάθε σχετική ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού, μπορεί να αξιοποιήσει, για τις ανάγκες δημοσιοποίησης της δράσης καθεμιά από τις φωτογραφίες. Αυτό θα
γίνεται, πάντα, με την αναφορά του ονόματος του φωτογράφου.
Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κα Φιορεντίνα Πουλλή,
στο τηλ. 25577130.

Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεστε το οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ο
όροφο, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381) ή να αποστέλλετε email, στην διεύθυνση: cps.limassol@primehome.com

