-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΈνας διαγωνισμός φωτογραφίας με έναν αλλιώτικο σκοπό
18 Ιουνίου 2012
‘Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις 4 εποχές’ είναι το θέμα του διαγωνισμού φωτογραφίας που στόχο
έχει την προβολή του εξαιρετικού αυτού υδροβιότοπου αλλά και της σημασίας του για τη
βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα για τα πουλιά. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Κοινοτικό
Συμβούλιο Βορόκληνης στα πλαίσια ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου LIFE [1]για τη
διάσωση της λίμνης Ορόκλινης και που έχει τίτλο «Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης
Ορόκλινης» [2].
Οι φωτογράφοι, από σήμερα και μέχρι τις 31 Μαΐου 2013, καλούνται να τραβήξουν τις καλύτερές
τους φωτογραφίες από τη λίμνη, από διάφορες εποχές του χρόνου. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να
απεικονίζουν είτε τοπία από τη λίμνη Ορόκλινης είτε στοιχεία της άγριας ζωής που φιλοξενεί η λίμνη,
(πουλιά, είδη χλωρίδας κ.ά.). Με τους όμορφους Καλαμοκαννάδες και Πελλοκατερίνες, αλλά και
άλλα είδη πουλιών, εντόμων και φυτών η λίμνη προσφέρεται για να διεγείρει το ταλέντο των
φωτογράφων. Η προθεσμία υποβολής φωτογραφιών είναι 31 Μαΐου 2013 και η συμμετοχή
στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους που αποδέχονται
τους όρους και κανονισμούς που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου
Βορόκληνης εδώ: http://www.voroklini.org/default.asp?id=364.
Θα δοθεί πρώτο βραβείο καλύτερης φωτογραφίας και ο φωτογράφος της θα βραβευθεί με χρηματικό
έπαθλο χιλίων ευρώ μετρητά (1000€). Οι καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στο κτίριο του
Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης για ένα μήνα και κάποιες επιλεγμένες φωτογραφίες θα
παραμείνουν για να κοσμούν το κτίριο και τα γραφεία του Συμβουλίου. Ακόμη, επιλεγμένες
φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενός φωτογραφικού λευκώματος (coffee table
book) με τίτλο «Η λίμνη Ορόκλινης μέσα από τις 4 εποχές».
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.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
• Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, κ Ανδρέα Θεοδοσίου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
voroarm1@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 24 644744 ή με
• Tον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, κα Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια του έργου LIFE
Ορόκλινη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy.
Χρήσιμες πληροφορίες
1. Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων προστασίας του περιβάλλοντος σε
όλη την ΕΕ, αλλά και σε κάποιες υποψήφιες προς ένταξη, προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Από το

1992, το πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 3.506 έργα, συμβάλλοντας περίπου με €
2,5 δισεκατομμύρια στην προστασία του περιβάλλοντος.
2. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας, η έκθεση και η έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης». Το
έργο πραγματοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.
Οι εταίροι του έργου είναι το Ταμείο Θήρας, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα
Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης. Περισσότερες
πληροφορίες
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το
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Ορόκλινη
μπορείτε
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www.voroklini.org/default.asp?id=350.
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-PRESS RELEASEA photo contest with a difference
18 June 2012
“Oroklini Lake all through the year” is the theme for a photo competition aiming to promote this
important wetland and its beautiful wildlife, especially birds. The competition is organised by the
Voroklini Community Council, as part of the EU funded LIFE [1] project “Restoration and Management
of Oroklini Lake” [2].
Nature photographers are invited to take on the challenge of capturing the best of Oroklini Lake and
its wildlife, at different times of the year. Entries should depict landscapes of Oroklini Lake or the
wildlife it hosts (birds, other animals, plants etc.) while the deadline for submitting entries is 31

May 2013. With handsome Black-winged stilts and Spur-winged lapwings, dozens of other
bird species, rich insect life and distinctive plant life, the wetland has much to get

photographers’ creative juices flowing. The competition is free to enter and is open to all nature
photographers, amateurs or professionals, who accept the photo competition rules found on
Voroklini Community Council’s website http://www.voroklini.org/default.asp?id=368.
An overall ‘best photo’ prize will be awarded and the photo competition winner will receive a €1000
cash award. The winning photos will be exhibited for one month at Voroklini Community Council
building and selected photos will then be kept for decoration of the building and offices.
Moreover, an album (coffee table book) will be produced with selected photos showing ‘Oroklini Lake
all through the year’.
Important Note:
Contestants must minimize disturbance to birds and their habitat. The welfare of birds is of utmost
consideration and photographs of distressed birds will be automatically disqualified.
For more information please contact:
• Voroklini Community Council. Mr Andreas Theodosiou, on email voroarm1@cytanet.com.cy or on
24 644744 or,

•

BirdLife Cyprus, Mrs Melpo Apostolidou, LIFE Oroklini project coordinator on email
melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy.

Notes to editor:
1. LIFE+ is the EU’s financial instrument for the environment, which supports environmental and
nature conservation projects throughout the EU, as well as in some candidate, acceding and
neighbouring countries. Since 1992, LIFE has co-financed some 3506 projects, contributing
approximately €2.5 billion to the protection of the environment.
2. The photo competition, photo exhibition and publication of Oroklini album are implemented as
part of the project “Restoration and Management of Oroklini Lake”. The project is implemented
with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union. The project partners
are the Game Fund, BirdLife Cyprus, the Environment Department, the Department of Forests and
Voroklini Community Council. More information on the LIFE Oroklini project can be found here
http://www.voroklini.org/default.asp?id=357.

