ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
‘Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις 4 εποχές’
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για ερασιτέχνες και επαγγελματίες
φωτογράφους.
2. Ο κάθε φωτογράφος μπορεί να καταχωρήσει μέχρι και 5 φωτογραφίες, ανώτατο όριο.
3. Οι φωτογραφίες θα κριθούν βάσει της ποιότητάς τους αλλά και βάσει της σημαντικότητας
των ειδών που απεικονίζουν.
4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε CD. Το ηλεκτρονικό
αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή JPEG. Η ανάλυση της εικόνας θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 1024 (οριζόντια) με 768 (κάθετα) pixels σε 300dpi. Το μέγεθος του αρχείου
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 megabytes. Εάν το αυθεντικό μέγεθος της φωτογραφίας
είναι ψηλότερο, τότε θα πρέπει να μειωθεί στα 15 MB.
5. Το τύπωμα των φωτογραφιών για την έκθεση θα αναλάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης.
6. Οι φωτογραφίες να παραδίδονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης είτε δια χειρός είτε
ταχυδρομικώς στην οδό Κάμπου 2, Τ.Τ. 7040, Βορόκληνη (τηλ. 24 644744), καθημερινές
07:30-14:30 και Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανοιχτά και το απόγευμα 15:00-17:00.
7. Η περίοδος κατάθεσης φωτογραφιών είναι 01 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι 31 Μαΐου, μόνο.
Φωτογραφίες που θα υποβάλλονται εκτός της καθορισμένης περιόδου θα θεωρούνται
εκτός συμμετοχής.
8. Η προθεσμία υποβολής φωτογραφιών είναι 31 Μαΐου 2013.
9. Πάνω στο κάθε CD πρέπει να αναγράφεται ένας πενταψήφιος κωδικός αριθμός (ΟΧΙ το
ονοματεπώνυμο του φωτογράφου).
10. Ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός αποφασίζεται από τον κάθε συμμετέχοντα φωτογράφο.
11. Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδώσει, μαζί με τις φωτογραφίες, συμπληρωμένο
δελτίο συμμετοχής το κάτω μέρος του οποίου να αποκοπεί και εσωκλειστεί, σε ξεχωριστό
φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο πενταψήφιος
κωδικός αριθμός.
12. Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θα μπορούν να κρατηθούν σε αρχείο από το
Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης και ενδεχομένως από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου
και να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των δύο φορέων, εξαιρουμένης της εμπορικής
εκμετάλλευσης. Για κάθε χρήση θα πρέπει να ενημερώνονται οι φωτογράφοι και το όνομά
τους θα αναφέρεται σε κάθε φωτογραφία.
13. Θα γίνονται αποδεκτές μόνο φωτογραφίες από τη λίμνη Ορόκλινης.
14. Φωτογραφίες που υποδηλώνουν ότι ο φωτογράφος δεν σεβάστηκε το περιβάλλον της
λίμνης δεν θα γίνονται δεχτές. Επίσης, φωτογραφίες ζώων σε αιχμαλωσία δεν θα γίνονται
δεχτές.
15. Τα έργα του διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι τα δικά του/της και οφείλει να είναι ο μόνος
ιδιοκτήτης όλων των φωτογραφιών που καταχωρούνται.
16. Μπορείτε να μειώσετε τις διαστάσεις, να βελτιώσετε την ποιότητα με ψηφιακά μέσα και να
αφαιρέσετε κηλίδες ή σημάδια. Απαγορεύεται η παραποίηση του περιεχομένου.
17. Θα απονεμηθεί ένα βραβείο στην καλύτερη φωτογραφία και ο/η φωτογράφος της θα
βραβευθεί με το χρηματικό ποσό των χιλίων ευρώ.
18. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, σε χρόνο που θα αποφασιστεί αργότερα, θα γίνει έκθεση
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19.

20.

21.
22.

των φωτογραφιών και εκδήλωση απονομής πρώτου βραβείου στο κτίριο του Κοινοτικού
Συμβουλίου Βορόκληνης.
Οι επιλεγμένες φωτογραφίες από αυτές που θα καταχωρηθούν θα εκτεθούν στο κτίριο του
Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης για ένα μήνα και κάποιες θα παραμείνουν για να
κοσμούν το κτίριο και τα γραφεία του Συμβουλίου μόνιμα. Επίσης κάποιες φωτογραφίες
που θα επιλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή και δημοσίευση ενός
φωτογραφικού λευκώματος (έγχρωμο) που θα έχει τίτλο «Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις
4 εποχές». Σε όλες τις περιπτώσεις με την αναφορά του ονόματος του φωτογράφου.
Ο διαγωνιζόμενος είναι ο μόνος δημιουργός και κάτοχος των δικαιωμάτων της Πνευματικής
Ιδιοκτησίας. Με την καταχώρηση μίας φωτογραφίας δεν χορηγούνται δικαιώματα
εμπορικής χρήσης και αποκλειστικά δικαιώματα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ούτε
σε κανέναν από τους υπόλοιπους τέσσερις εταίρους (Ταμείο Θήρας, Πτηνολογικό Σύνδεσμο
Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών) του έργου «Αποκατάσταση και Διαχείριση
της Λίμνης Ορόκλινης». Αποκλειστικά και μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του
δημιουργού, μπορεί κάποιος από τους πέντε εταίρους του έργου να χρησιμοποιήσει τις
φωτογραφίες για άλλο σκοπό.
Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει την αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων.
Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς συνεπάγεται
αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Τελική Απόφαση
Όλοι οι φωτογράφοι που θα γίνονται αποδεκτοί θα ειδοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από 5 κριτές, γνωστούς και διακεκριμένους φωτογράφους
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού. Η
απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστική και αμετάκλητη. Η τελική απόφαση θα
ληφθεί μέχρι τις 28 Ιουνίου και οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μέχρι τις 15 Ιουλίου. Οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν θα προκριθούν δεν θα
ενημερώνονται.
Σημαντική σημείωση
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να περιορίσουν στο ελάχιστο οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί
να ενοχλήσει τα πουλιά και το φυσικό τους περιβάλλον. Η ευημερία των πουλιών είναι ύψιστης
σημασίας και οποιεσδήποτε φωτογραφίες παρουσιάζουν πουλιά ή άλλα ζώα που
ταλαιπωρούνται θα αποκλείονται αυτόματα από τον διαγωνισμό.
Ευθύνη
Οι κριτές επιφυλάσσονται του δικαιώματος όπως αποκλείσουν οποιαδήποτε φωτογραφία η
οποία πιστεύουν έχει παραποιηθεί ή έχει υποστεί υπερβολική επεξεργασία.
Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε
φωτογραφία. Σε περίπτωση όμως καταστροφής ή απώλειας, το Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης δεν θα φέρει καμία ευθύνη.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
‘Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις 4 εποχές’

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πενταψήφιος κωδικός αριθμός
Φωτογραφία Τίτλος φωτογραφίας

Ημερομηνία που
τραβήχτηκε η
φωτογραφία

Είδος που
απεικονίζεται (αν
το γνωρίζετε)

1.
2.
3.
4.
5.

Σημείωση: Πάνω στο CD που θα υποβληθεί πρέπει να αναγράφεται μόνο ο πενταψήφιος
κωδικός αριθμός (ο κωδικός αριθμός είναι τυχαίος αριθμός που επιλέγεται από εσάς).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το απόκομμα αυτό πρέπει να αποκοπεί και να εσωκλειστεί, σε ξεχωριστό φάκελο, στην
εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός.

Όνομα φωτογράφου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
Πενταψήφιος κωδικός
αριθμός
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