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Πρόσκληση Συμμετοχής σε  Διαγωνισμό Φωτογραφίας 

Θέμα διαγωνισμού: ‘Χριστούγεννα στην Περιφέρεια Λεμεσού’  

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού και η Φωτογραφική Εταιρεία 

Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)  σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό Φωτογραφίας 

με θέμα  

‘Χριστούγεννα στην Περιφέρεια Λεμεσού’ 

Οι φωτογραφίες θα απεικονίζουν τόσο το πνεύμα των Χριστουγέννων όσο και 

Χριστουγεννιάτικα τοπία από την πόλη και ύπαιθρο της Λεμεσού. Μπορούν επίσης να 

συμπεριλαμβάνουν εικόνες από τη γιορτή των Χριστουγέννων με δημόσιες εκδηλώσεις και 

στοιχεία που θα υποδηλώνουν την όλη περίοδο της Χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας και 

της άφιξης του νέου χρόνου 2019 και να στέλνουν το μήνυμα και νόημα του θέματος του 

διαγωνισμού. Επίσης να είναι κατάλληλες για να περιληφθούν σε έκθεση φωτογραφίας και 

να τυπωθούν ως Χριστουγεννιάτικες κάρτες που θα διατεθούν στους ξένους επισκέπτες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις φωτογραφίες τους ηλεκτρονικά μέχρι 

και τις 14 Ιανουαρίου  2019. 

Θα δοθούν 3 βραβεία και 5 έπαινοι. 

Τα βραβεία θα είναι: 

1ο Βραβείο         Χρηματικό ποσό αξίας 250 ευρώ 

2ο Βραβείο        Χρηματικό ποσό αξίας 150 ευρώ 

3ο Βραβείο        Χρηματικό ποσό αξίας 100 ευρώ 

Οδηγίες συμμετοχής: 

 Οι φωτογραφίες και το συμπληρωμένο Δελτίο Συμμετοχής, 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) ή να 

αποστέλλονται στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:   

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ( Λεμεσός )  
 

cps.limassol@primehome.com 

 Μπορούν να υποβληθούν από 1 μέχρι 10 φωτογραφίες, σε οριζόντια (landscape) 

μορφή, σε μορφή JPEG. Οι λήψεις των φωτογραφιών που θα επιλεγούν για 

εκτύπωση, θα πρέπει να είναι στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση. 

 

  Κάθε φωτογραφία (ηλεκτρονικό αρχείο), θα πρέπει να φέρει τον πενταψήφιο 

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. (Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά 

φωτογραφία του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό 22555, με τίτλο «trigona», θα 

πρέπει να γράφεται: 22555-3-trigona.  
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  Η επιλογή των φωτογραφιών θα γίνει από ανεξάρητη κριτική επιτροπή και 

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 απορρίψουν φωτογραφίες αν κρίνουν ότι, τα 

υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται στο θέμα ή το επίπεδο δεν πληροί τους 

σκοπούς των διοργανωτών.  

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Φεβρουάριο 2019 οπότε και θα γίνει η απονομή 

των βραβείων. 

Οι 20 φωτογραφίες που θα επιλεγούν, θα αποτελέσουν υλικό για υπαίθρια έκθεση 

φωτογραφίας που θα γίνει την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2019. Θα επιλεγούν 20 

φωτογραφίες που θα εκτυπωθούν και αναρτηθούν σε φωτογραφικά πάνελ (διαστάσεις 

φωτογραφίας: Ύψους  1.20cm και Πλάτους 2m.), με συντονισμό και κάλυψη εξόδων της 

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Επίσης, οι φωτογραφίες, θα 

εκτυπωθούν και θα διατεθούν ως Χριστουγεννιάτικες κάρτες σε ξένους επισκέπτες.  

Οι δημιουργοί, με τη συμμετοχή τους, παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης των υποβληθέντων 

έργων τους, για τους πιο πάνω σκοπούς και για προβολή της Λεμεσού στην ΕΤΑΛ.  

Mε την συμμετοχή του ο δημιουργός, πιστοποιεί ότι, το φωτογραφικό έργο του ανήκει ενώ, 

για όσα πρόσωπα παρουσιάζονται στις φωτογραφίες, δηλώνει ότι έχει 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 καθεμιάς από τις φωτογραφίες,  με την 

αναφορά του ονόματος του φωτογράφου.  

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Φιορεντίνα 

Πουλλή, στο τηλ. 25577130 ή την κα Αθηνά Καρούζη 99350119.  

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι για διευκερινίσεις παράδοση συμμετοχών μπορούν να 

επισκέπτονται το οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη 

& Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381) ή να αποστέλλουν email, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  cps.limassol@primehome.com 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
‘Χριστούγεννα στην Περιφέρεια Λεμεσού’ 

 

Προσωπικά στοιχεία διαγωνιζόμενου 
 

Όνομα: ……................................................................................................. 
 

Διεύθυνση: ………………................................................................................ 
 

Τηλέφωνο:................................             E-mail: .......…………………………………. 
 
Κωδικός Αριθμός : ………… 
 

Αριθμός 
Φωτογραφίας 

Τίτλος 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
Συμφωνώ ότι τα παραπάνω προσωπικά μου στοιχεία θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού 
και την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στους όρους διαγωνισμού.  
 
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 
 Για ανάρτηση του ονόματος και της φωτογραφίας μου στην ιστοσελίδα 

της ΕΤΑΛ ή και της ΦΕΚ 
 Για χρησιμοποίηση της/των φωτογραφιών μου για προωθητικές ενέργειες 

της Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού 
 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 του Εφόρου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα http://www.dataprotection.gov.cy 

Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους  
Ναί           Όχι          Υπογραφή ……………………………….  Ημερομηνία ...........................   

http://www.dataprotection.gov.cy/
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