
 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
με θέμα: 

  

«Χανιά, πόλη της Ευρώπης» 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Α. Διαδικασία Συμμετοχής: 

 

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους/ες άνω των 18 ετών, χωρίς κόστος 

συμμετοχής. 

Η αποστολή (έως και δύο φωτογραφιών) γίνεται ηλεκτρονικά από 2 έως και 31  

Οκτωβρίου 2013, στο e-mail: eldw-photocontest@chania.gr µε θέμα: "Συμμετοχή 

στο διαγωνισμό φωτογραφίας". 

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από  επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό 

και στην οποία θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας επαγγελματίας του χώρου της 

φωτογραφίας.  

Η επιλογή των 30 καλύτερων φωτογραφιών καθώς και του τελικού νικητή θα 

βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:  

1. αισθητική ποιότητα,  

2. δημιουργικότητα και  

3. συνάφεια με το θέμα του διαγωνισμού.  

Οι συμμετέχοντες των οποίων οι φωτογραφίες θα επιλεγούν στις 30 καλύτερες, θα 

ειδοποιηθούν με e-mail. 

 

Β. Oι 30 καλύτερες: 

 

Οι τριάντα καλύτερες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν και θα εκτεθούν για µία 

εβδομάδα, µε αποκορύφωμα την αποκάλυψη του νικητή. Οι υπόλοιπες 

φωτογραφίες θα υπάρχουν σε ψηφιακή έκθεση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων 

για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας στη διεύθυνση 

http://www.chania-city.com/demoweek καθώς και στη σελίδα του Δήμου Χανίων στο 

facebook. 

Στον νικητή του διαγωνισμού θα δοθεί ως βραβείο μια φωτογραφική μηχανή. 

 

Γ. Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές φωτογραφίες (ψηφιακές ή σκαναρισμένες) σε μορφή 

jpeg, με υψηλή ανάλυση 300 dpi, κατάλληλη για εκτύπωση σε μέγεθος 20,3 x 30,5 

εκ..Το μέγεθος του αρχείου που θα αποσταλεί μπορεί να είναι έως 17 mb. Στην 

περίπτωση αποστολής δύο φωτογραφιών και εφόσον το μέγεθος του αρχείου είναι 
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μεγαλύτερο από 17 mb, οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν με δύο ξεχωριστά e-

mail, με συμπληρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σε κάθε ένα και με την αναφορά ότι 

έχουν αποσταλεί δύο ξεχωριστά e-mail συμμετοχής. Το όνομα του συνημμένου 

αρχείου πρέπει να έχει το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα µε λατινικούς 

χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας  (π.χ. GiorgosPapadakis1.jpg 

και GiorgosPapadakis2.jpg ). 

Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η 

μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη και όλες γενικά οι επεμβάσεις 

που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στον σκοτεινό θάλαμο. Δεν επιτρέπεται 

το μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark), η 

αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο μερικός αποχρωματισμός 

(τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία. 

 

Δ. Υποχρεώσεις Αρχικής Συμμετοχής: 

 

1. Αποστολή έως και δύο φωτογραφιών ηλεκτρονικά από 2 έως και 31 

Οκτωβρίου 2013 στο e-mail: eldw-photocontest@chania.gr µε θέμα: 

"Συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας". 

2. Μαζί με την/τις φωτογραφίες απαραίτητη είναι και η αποστολή στοιχείων 

του συμμετέχοντα και πιο συγκεκριμένα:  

 Ονοματεπώνυμο 

 Πατρώνυμο 

 Ημερομηνία Γέννησης 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 E-mail  

 Δ/νση 

 Τίτλος – λεζάντα για την κάθε φωτογραφία 

 Μικρή περιγραφή (έως 50 λέξεις) για κάθε φωτογραφία. Σε αυτή 

μπορούν να αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες λήψης της 

φωτογραφίας (τοποθεσία, περίσταση κτλ). 

Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω στοιχείων η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό δεν θα είναι δυνατή.  

3. Οι συμμετοχές (φωτογραφίες) θα πρέπει να είναι σχετικές και να 

συμφωνούν με το θέμα του διαγωνισμού: «Χανιά, πόλη της Ευρώπης». 

Μπορεί να παρουσιάζονται εικόνες από την πόλη, από ανθρώπους, 

δραστηριότητες, γεγονότα, κλπ. 

 

Ε. Νομικά Θέματα: 

 

1. Οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο και αποκλειστική εργασία του 

διαγωνιζόμενου.  

2. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με έργα άλλων, μη πρωτότυπα, καθώς και η 

αντιγραφή έργων. 

3. Έργα εκτός θέματος αποκλείονται. 

4. Οι φωτογραφίες που θα σταλούν δεν θα πρέπει να έχουν λάβει μέρος σε άλλο 

διαγωνισμό.  

5. Ο χρόνος λήψης των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι από 1/1/2009 και 

εντεύθεν.  

6. Οι συμμετέχοντες θα διατηρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα των 

φωτογραφιών τους αλλά θα παραχωρήσουν στον Δήμο Χανίων, χωρίς καμία 
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οικονομική ανταμοιβή, τα µη αποκλειστικά δικαιώματα για τη δημοσίευση, 

έκθεση και εκτύπωση των φωτογραφιών καθώς επίσης  για εκδόσεις, 

αναρτήσεις σε sites - blogs, δημοσιεύεις,  παρουσιάσεις τους, με τη δέσμευση 

ότι θα αναφέρεται το όνομα του φωτογράφου. 

7. Οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν ότι οι φωτογραφίες, το όνομά τους και η χώρα 

τους μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

8. Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

όλους τους όρους του διαγωνισμού, δεσμεύεται από τους κανόνες 

ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των διαβεβαιώσεων σχετικά με τα 

πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών. 

9. Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο Δήμος Χανίων μπορεί να 

διακόψει αυτόν ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ακυρώσει για 

οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής του Διαγωνισμού, 

ακυρώνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

όλων των εμπλεκομένων στο διαγωνισμό πλευρών, τα οποία προβλέπονται 

στους παρόντες όρους. 

 

ΣΤ. Φάσεις Διαγωνισμού - Έκθεσης: 

 

ΦΑΣΗ 1:   

(1 έως 31 Οκτωβρίου 2013) 

Αποστολή Φωτογραφιών - Συμμετοχές 

ΦΑΣΗ 2:  

Ορισμός Επιτροπής - Αξιολόγηση Συμμετοχών  

ΦΑΣΗ 3:  

Ενημέρωση των 30 Προκρινόμενων Συμμετεχόντων  

ΦΑΣΗ 4:  

Έκθεση των 30 Καλύτερων Φωτογραφιών 

ΦΑΣΗ 5:  

Τελευταία Ημέρα της Έκθεσης – Βράβευση νικητή διαγωνισμού 

 

Ζ. Επιτροπή Αξιολόγησης: 

 

Μετά το  πέρας λήξης υποβολής συμμετοχών στο διαγωνισμό, θα ανακοινωθεί η 

τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των φωτογραφιών στην  οποία θα συμμετέχουν και 

επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας. Το ποσοστό συμμετοχής στην κρίση θα 

είναι το ίδιο για όλους τους κριτές, ενώ η ταυτότητα των διαγωνιζόμενων δεν θα είναι 

γνωστή στην επιτροπή. Η ετυμηγορία της επιτροπής είναι οριστική και τυχόν 

ένσταση, προσφυγή ή αίτημα επανεξέτασης δεν είναι αποδεκτά. 

 

 

Η. Πληροφορίες – Επικοινωνία: 

 

Ερωτήσεις για τον διαγωνισμό και τους όρους αυτού μπορούν να αποσταλούν στο e-

mail: eldw-photocontest@chania.gr 
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