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Φωτογραφικός διαγωνισµός

Οι φωτογραφίες που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και 
προδιαγραφές:
– ∆εν υπάρχουν περιθώρια (frames), watermarks, copyright units ή λογότυπα στις φωτογραφίες
– Το χρωµατικό προφίλ να είναι sRGB
– Το µέγεθος του κάθε αρχείου να µην υπερβαίνει τα 2MB
– Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν απαραίτητα ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα.

Οι συµµετοχές που θα επιλεγούν να συµµετέχουν στην έκθεση κατά την τελετή απονοµής 
βραβείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ένα ψηφιακό αρχείο υψηλής ευκρίνειας το 
οποίο θα χρησιµοποιηθεί για εκτύπωση.

Οι προδιαγραφές πρέπει να είναι οι εξής:
– H µεγαλύτερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 3500 pixels
– Η ανάλυση εκτύπωσης να είναι 300DPI

Προδιαγραφές:

Πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας (Photoshop, κτλ) µπορεί να χρησιµοποιηθούν ΜΟΝΟ για 
αφαίρεση στιγµάτων, λεκέδων ή γρατζουνιών, αλλά όχι για παραποίηση των φωτογραφιών.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να βελτιώσουν τη φωτογραφία για να την κάνουν πιο φωτεινή ή πιο 
ευκρινή, αλλά όχι για να παραποιήσουν ψηφιακά το περιεχόµενο.

Απαγόρευση χρήσης λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφιών:

Για οποιαδήποτε ερωτήµατα σχετικά µε το διαγωνισµό, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα στο photocontest@karavas.org.cy ή στο τηλέφωνο 99785887 (Αλέξανδρος).

Ερωτήματα για τον διαγωνισμό:

Νεολαία Καραβά - Karavas Youth

karavas.eu/photocontest (αναλυτικά οι όροι & προϋποθέσεις συµµετοχής)

∆ιοργανωτές Συνδιοργανωτές



Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας ∆ήµου Καραβά προκηρύσσει παγκύπριο διαδικτυακό φωτογραφικό 
διαγωνισµό µε θέµα «Καραβιώτικες Συντυσιές». Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα 
του ∆ήµου Καραβά, σε συνεργασία µε τα Οργανωµένα Σύνολα του Καραβά: Προσφυγικό Σωµατείο ο 
Καραβάς, Πολιτιστικό Ίδρυµα Καραβά, Σχολική Εφορεία Καραβά, Αθλητική Ένωση Καραβά. Τη δράση 
στηρίζει η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου και ο Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου.

Ο φωτογραφικός διαγωνισµός ενθαρρύνει νέους και παλιούς, να προβάλουν µέσα από το 
φωτογραφικό φακό την ιστορία και τις µνήµες τους από το κατεχόµενο ∆ήµο Καραβά. Στόχος 
είναι και η συλλογή παλιού αλλά και σύγχρονου φωτογραφικού υλικού, µέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρµας οπτικού υλικού στην οποία οι συµµετέχοντες αλληλοεπιδρούν σε ένα φωτογραφικό 
διάλογο ιστορικής και σύγχρονης αποτύπωσης του τόπου µας.

Στόχος:

Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε κριτές και θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες φωτογραφίες, 
λαµβάνοντας υπόψη το θέµα του διαγωνισµού, την τεχνική αριστεία, τη σύνθεση, την ποιότητα 
της δουλειάς του συµµετέχοντος, την καλλιτεχνική αξία, την πρωτοτυπία, το θέµα και το ύφος, 
όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από το συµµετέχοντα.

Τα πρόσωπα που αποτελούν την επιτροπή των κριτών είναι:

1. Παπαϊωάννου Γιάννης – τέως ∆ήµαρχος Καραβά

2. Χαρµαντά Πρωτοπαπά Πίτσα – Φιλόλογος / Ερευνήτρια

3. Ζερβάς Μάριος – ∆ιευθυντής βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ 

4. Σολωµού Χάρης – Αρχιτέκτονας / Φωτογράφος

5. Παφίτης Στέλιος – Φωτογράφος / Εκπρόσωπος Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου

Η απόφαση της επιτροπής των κριτών σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη διαδικασία 
επιλογής και την απονοµή των βραβείων θα είναι αδιαµφισβήτητη και τελεσίδικη.

Η επιτροπή των κριτών επιπλέον θα επιλέξει τις φωτογραφίες που θα συµµετέχουν στην έκθεση 
κατά την τελετή απονοµής βραβείων.

Τα αποτελέσµατα και οι νικητές θα ανακοινωθούν και θα δηµοσιευθούν µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καραβά, στον τοπικό τύπο και περιοδικά, και σε όλα τα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook.

Η καθορισµένη επιτροπή των κριτών, διατηρεί το δικαίωµα επικοινωνίας µε τους διαγωνιζόµενους 
για επεξηγήσεις ή για άλλες πληροφορίες σχετικές µε το διαγωνισµό.

Κριτική επιτροπή:

Η ηµεροµηνία και ο τόπος τελετής απονοµής βραβείων θα ανακοινωθεί σε µετέπειτα στάδιο.
Από τις φωτογραφίες που συµµετέχουν, ένας αριθµός φωτογραφιών θα επιλεγεί από την επιτροπή 
των κριτών για να τεθεί προς έκθεση κατά την τελετή απονοµής των βραβείων.

Τελετή απονομής βραβείων & έκθεση:

Τα ακόλουθα βραβεία θα απονεµηθούν στις δύο κατηγορίες εκάστη:

– 1ο Βραβείο: €400 – Αθλοθετηµένο από τον ∆ήµο Καραβά

– 2ο Βραβείο: €200 – Αθλοθετηµένο από το ∆.Σ. Νεολαίας ∆ήµου Καραβά

– 3ο Βραβείο: €100 – Αθλοθετηµένο από το ∆.Σ. Νεολαίας ∆ήµου Καραβά

– Τρεις Έπαινοι
Θα απονεµηθούν πιστοποιητικά για τις διακριθείσες φωτογραφίες στους συµµετέχοντες.

Βραβεία:

Ο διαγωνισµός έχει ως θέµα τη φωτογραφική αποτύπωση του ∆ήµου Καραβά και των 
περιχώρων του (Μότιδες, Παλαιόσοφος, Φτέρυχα) µε έµφαση στους ανθρώπους, το φυσικό 
τοπίο, τα ιστορικά µνηµεία και την αρχιτεκτονική, την κουλτούρα και τον πολιτισµό.

Επιπρόσθετα ο διαγωνισµός χωρίζεται σε χρονικές κατηγορίες λήψης της φωτογραφίας ως εξής:

Το θέμα:

Η προθεσµία για την υποβολή λήγει την Κυριακή 12/12/2020 στις 12:00 π.µ., ώρα Κύπρου.
Η υποβολή συµµετοχής γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο karavas.eu/photocontest

Καµία υποβολή µετά την λήξη της προθεσµίας δε θα γίνεται αποδεκτή.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών:

φωτογραφίες που πάρθηκαν
πριν το 1974

Κατηγορία Α΄
φωτογραφίες που πάρθηκαν

µετά το 1974

Κατηγορία Β΄
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