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Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με τη συνεργασία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Νερού και σε αυτόν, μπορούν να συμμετάσχουν
τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες φωτογράφοι, που αποδέχονται και τηρούν τους πιο κάτω
όρους συμμετοχής.
Σχετικά με το θέμα:
Ανέκαθεν, στην Κύπρο, υπήρχε το πρόβλημα της λειψυδρίας και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, το
φαινόμενο, έχει γίνει πιο έντονο και ανησυχητικό.
Με την προκήρυξη του διαγωνισμού φωτογραφίας, θέλουμε να απαθανατίσουμε αυτή την κατάσταση
ώστε, με εικόνες πλέον, να έχουμε τη δυνατότητα να επισημάνουμε στους Καταναλωτές την ανάγκη εξοικονόμησης νερού. Μια φωτογραφία, μπορεί να είναι χίλιες λέξεις, έτσι και οι εικόνες που θα παρουσιαστούν, θα προβληματίσουν και θα εμπεδώσουν την ανάγκη για τη σωστή χρήση του νερού.
Φωτογραφίες που απεικονίζουν την ανομβρία στην Κύπρο, την ξηρασία, την κατάσταση στα φράγματα,
την μείωση των βροχοπτώσεων, με τρόπους εξοικονόμησης του νερού ή ακόμα και κάποιο δυνατό μήνυμα που θα μπορούσε να περάσει στη συνείδηση του καταναλωτή, για τη διαφύλαξη του πολύτιμου
αγαθού, που είναι το νερό.
Θα δοθούν τρία βραβεία ως εξής: € 300 στο 1ο βραβείο, € 200 στο δεύτερο βραβείο, € 100 στο τρίτο
βραβείο καθώς και 5 (πέντε) έπαινοι. Ο 1ος και ο 2ος έπαινος θα λάβουν από € 50 ο καθένας. Στα
βραβεία και στους Επαίνους, θα δοθούν τιμητικά διπλώματα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα υποβλη-

θούν και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που θα απεικονίζονται σε αυτές. Με τη συμμετοχή του,
δηλώνει πως, οι φωτογραφίες που αποστέλλει, δεν παραβαίνουν τη νομοθεσία και δεν προσβάλλουν
τα δικαιώματα τρίτων.
2. Υποβολή συμμετοχής:

2.1 Οι διαγωνιζόμενοι, μπορούν να υποβάλουν μέχρι 10 έγχρωμες φωτογραφίες, σε ηλεκτρονική μορφή
(τύπου JPG), σε ένα ψηφιακό δίσκο. (CD). Πάνω στο CD, θα πρέπει να αναγράφεται, μόνο, ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός του φωτογράφου, τον οποίο ο ίδιος θα ορίσει καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού.
2.2 Κάθε φωτογραφία (ηλεκτρονικό αρχείο) στο CD, θα πρέπει να φέρει τον κωδικό αριθμό, τον αύξοντα αριθμό
και τον τίτλο της. Για καθαρά τεχνικούς λόγους, η ονομασία του αρχείου, θα πρέπει να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. (Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά φωτογραφία του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό 22555, με τίτλο
«Ανομβρία», θα πρέπει να γράφεται: 22555-3-anomvria

Στο δελτίο συμμετοχής, οι τίτλοι των φωτογραφιών, να γράφονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

Παρακαλούμε να αποφεύγονται τίτλοι όπως, άτιτλο, ονομασία που είναι η ίδια σε περισσότερες από
μία φωτογραφίες ή τον ίδιο τίτλο με αύξοντα αριθμό όπως, Ανομβρία 1, Ανομβρία 2 κοκ. Σε τέτοια περίπτωση η συμμετοχή θα απορρίπτεται. Ο τίτλος των φωτογραφιών, δε, να είναι σύντομος και περιεκτικός.
Πάνω στη φωτογραφία, δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό όπως, υδατογράφημα
(watermark), αρχικά, ημερομηνία, σύμβολα κλπ.
2.3 Το δικαίωμα συμμετοχής στο φωτογραφικό διαγωνισμό είναι € 5 για τα μέλη της ΦΕΚ, που έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους καθώς και για φοιτητές, στρατιώτες και μαθητές. Για μη μέλη, το δικαίωμα συμμετοχής είναι
€ 10.

2.4 Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδίδει κλειστό, μέσα σε φάκελο, το Δελτίο Συμμετοχής, προσεκτικά συμπληρωμένο, μαζί με το CD. Το δικαίωμα συμμετοχής να παραδίδεται την ώρα της υποβολής της συμμετοχής, στον
υπεύθυνο παραλαβής της ΦΕΚ Λεμεσού.
2.5 Η τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, είναι το Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019 και μπορούν να
παραδίδονται στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο από
τις 4.00 μμ. μέχρι τις 8.00μμ. (Τηλ.: 25384381)
2.6 Φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και έτυχαν βράβευσης ή ανάρ-

τησης σε έκθεση ή φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα γίνονται
αποδεκτές.

2.7 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 απονείμουν κάποιο
βραβείο ή/ και έπαινο, αν κρίνουν ότι, τα υποβληθέντα έργα, δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες
κανονισμούς και κατ’ επέκταση στο θέμα και στο επίπεδο του διαγωνισμού.

2.8 Ο μέγιστος αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών, για την έκθεση, ανά συμμετέχοντα, θα μπορεί να είναι μέχρι 6
(έξι).
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Σε περίπτωση που κάποιες από τις υποβληθείσες φωτογραφίες είναι πανοραμικές ή τετράγωνες τότε, αυτές, θα εκτυπωθούν σε φωτογραφικό χαρτί των διαστάσεων που θα παρουσιαστούν στην έκθεση και ο κενός χώρος, γύρω από τη φωτογραφία, θα είναι λευκού χρώματος.
2.9 Οι Διοργανωτές, θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ιστοσελίδες τους ή αλλού, οποιεσδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό αυτό, αναφέροντας πάντα το
όνομα του φωτογράφου.
2.10 Όλες οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν για να εκτεθούν, θα τυπωθούν με έξοδα του ΣΥΛ και μετά
τη λήξη του διαγωνισμού, θα παραμείνουν στο Μουσείο Νερού, για φύλαξη και έκθεση όποτε αποφασίσει
το ΣΥΛ. Τυχόν χρήση οποιωνδήποτε φωτογραφιών, οπουδήποτε, θα γίνεται με την αναφορά του ονόματος του φωτογράφου καθώς και του τίτλου της φωτογραφίας.
2.11 Οι υπόλοιπες φωτογραφίες, θα επιστραφούν στους δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση της
έκθεσης.
3. ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ:
3.1 Θα δοθούν τρία βραβεία ως εξής: Για το πρώτο βραβείο, θα δοθεί χρηματικό ποσό € 300 για το
δεύτερο, € 200, για το τρίτο € 100 καθώς και 5 (πέντε) Έπαινοι. Ο 1ος και ο 2ος Έπαινος, θα λάβουν ποσό € 50 ο καθένας. Στα βραβεία και στους Επαίνους, θα δοθούν τιμητικά διπλώματα.
3.2 Τα εγκαίνια της έκθεσης και η βράβευση των φωτογραφιών, θα γίνουν σε ημερομηνία και χώρο που
θα ανακοινωθεί αργότερα.
3.3 Οι Διοργανωτές, διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το διαγωνισμό, να αλλάξουν τα δώρα βράβευσης καθώς και το χώρο, την ημερομηνία και την πραγματοποίηση ή μη της έκθεσης, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο για κάποιο σοβαρό λόγο.
Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει την αποδοχή των πιο πάνω όρων. Μη συμμόρφωση σε οποιονδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.
Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία. Σε περίπτωση όμως καταστροφής, απώλειας ή ακόμα αντιγραφής ή κλοπής φωτογραφιών, οι Διοργανωτές,
δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες: επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκέπτεστε το οίκημά της,

στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381). Μπορείτε ακόμα να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ www.cps.com.cy και της Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
www.wbl.com.cy ή να επικοινωνείτε με την Αθηνούλα Καρούζη: τηλ. 99350119.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πενταψήφιος κωδικός Αριθμός:

1. ……….................................................................. 6. …..…………………………………………………………..
2. ……….................................................................. 7. …..…………………………………………………………..
3. ……….................................................................. 8. …..…………………………………………………………..
4. ……….................................................................. 9. …..…………………………………………………………..
5. ……….................................................................. 10. ...…………………………………………………………..

Παρακαλώ δηλώστε με √ αν είστε μέλος της ΦΕΚ και σε ποιο παράρτημα:
Μέλος ΦΕΚ:
Λεμεσός
ή

Μαθητής

ΝΑΙ

Αριθμός Μέλους

Λευκωσία
Στρατιώτης

ΜΗ ΜΕΛΟΣ

Πάφος
Φοιτητής

Προσωπικά στοιχεία διαγωνιζόμενου
Όνομα: …….................................................................................................
Διεθνής Φωτογραφικός Τίτλος (αν υπάρχει):..............................................
Διεύθυνση: ………………........................................................................
Τηλέφωνο:................................

E-mail: .......…………………………………..

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 αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό
- 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.
Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους

Ναί

Όχι

Υπογραφή ……………………………….

Για άτομα κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του γονέα ή κηδεμόνα του συμμετέχοντα.
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