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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Θέμα: «Τρόοδος, είναι στη φύση μας» 

 

Στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

διοργανώνεται από τους εταίρους του έργου (Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Frederick 

University, Contact Advertising Agency Ltd) με τη συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 

- Τμήμα Λευκωσίας:  

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας». 

Το έργο iLIFE-TROODOS «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και 

οικοσυστημικών υπηρεσιών» αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις 

φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, για τις οποίες εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 

2000, αλλά και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της φυσικής - εγγενούς αξίας του δασικού οικοσυστήματος 

του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους ως προς τη βιοποικιλότητα που το χαρακτηρίζει. Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να αποθανατίσουν με το φακό τους τη φυσική αυτή ομορφιά του Πάρκου 

και να αναδείξουν την ποικιλία του σε οικοτόπους, είδη χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία και φυσικά 

τοπία μέσα από τις τέσσερις εποχές του χρόνου.  

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο φωτογράφος πρέπει είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα 

υποβληθούν και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που θα απεικονίζονται σε αυτές.  

2. Φωτογραφίες που είναι αλλοιωμένες (με Adobe Photoshop ή άλλο λογισμικό), καθώς και 

φωτογραφίες στις οποίες κατά τη φωτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα αλλοίωσης 

της εικόνας, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επιτρέπεται η μερική διόρθωση των 

φωτογραφιών: colour, contrast, cropping. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι 10 φωτογραφίες, έγχρωμες ή 

μονόχρωμες.  

4. Κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι σε μορφή ψηφιακού αρχείου jpg με ανάλυση 300 dpi 

(η μεγαλύτερη πλευρά να είναι τουλάχιστον 3000 pixels), με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 

2 MB και μέγιστο τα 10 MB. Το χρωματικό προφίλ να είναι sRGB.  

5. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο Συμμετοχής 

(http://bit.ly/ilifetroodos) και να υποβάλλει τις φωτογραφίες του είτε διαδικτυακά 

(συστήνεται) ή ταχυδρομικά (CD ή DVD ή USB). 

6. Στην περίπτωση που οι φωτογραφίες θα υποβληθούν σε ψηφιακό δίσκο ή USB, ο 

διαγωνιζόμενος οφείλει να παραδώσει έγκαιρα τις φωτογραφίες του (είτε 

αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή) στο Frederick University (Διεύθυνση: 

Φιλοκύπρου 7, Καϊμακλί, Λευκωσία, υπόψη Δρ. Μάριος Ανδρέου) και να υπογράψει την 

λίστα παράδοσης-παραλαβής. 
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7. Ο διαγωνιζόμενος καλείται να ορίσει στο Δελτίο Συμμετοχής έναν προσωπικό 

πενταψήφιο κωδικό, ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από ένα γράμμα του λατινικού 

αλφαβήτου (πρώτο στη σειρά) και τέσσερις αριθμούς (Παράδειγμα: W4321). 

8. Το όνομα κάθε αρχείου φωτογραφίας θα πρέπει να αποτελείται από: τον πενταψήφιο 

κωδικό του φωτογράφου, τον αριθμό της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο 

συμμετοχής και τον τίτλο της φωτογραφίας (με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες) - Παράδειγμα: 

W4321-3-Parko.  

9. Όλες οι φωτογραφίες που θα προσκομιστούν δύναται να αξιοποιηθούν από τους 

εταίρους του Έργου σε οποιαδήποτε δραστηριότητά του (π.χ. εκδηλώσεις, εκδόσεις), με 

ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο, με σκοπό την προώθηση των φυσικών αξιών του 

Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS.  

10. Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν άτομα που εργάζονται ή σχετίζονται με 

οποιοδήποτε τρόπο με το έργο iLIFE-TROODOS. 

11. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή όλων των όρων του 

διαγωνισμού και μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από αυτούς, θα συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό από το διαγωνισμό. 

12. Η τελευταία ημέρα υποβολής ή παραλαβής των φωτογραφιών είναι η 10/04/2019. 

 

Βραβεία διαγωνισμού 

Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των εταίρων του έργου και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, της οποίας οι 

αποφάσεις θα είναι οριστικές και αμετάκλητες.  

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία και τέσσερις έπαινοι.  

• 1ο βραβείο: χρηματικό έπαθλο €1000 

• 2ο βραβείο: χρηματικό έπαθλο €500 

• 3ο βραβείο: χρηματικό έπαθλο €300 

• Τέσσερις έπαινοι: χρηματικό έπαθλο €50 έκαστος.  

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα διοργανωθεί στο 

πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημειώνεται ότι, 

κανείς διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται πέραν του ενός βραβείου και οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα 

εκτεθούν σε υπαίθρια κινητή έκθεση σε δημοφιλή μέρη της Κύπρου. 

Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου iLIFE-

TROODOS ή να απευθυνθείτε στο info@ilifetroodos.eu.  
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