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Εισαγωγή
Τα σκουπίδια της θάλασσας αποτελούν πρόβλημα που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία και εκτείνεται
πέρα από γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα. Το πρόγραμμα MarLitCy – Σκουπίδια της Θάλασσας: Μαζί
για καθαρές ακτές! (www.marlitcy.eu) αποσκοπεί αφενός στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα
σκουπίδια της θάλασσας και αφετέρου να φέρει κοντά όλες τις κυπριακές κοινότητες μέσα από δράσεις
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για το σκοπό αυτό, το MarLitCy και οι συνεργάτες
του, το Famagusta Walled City Association (MASDER), το Κέντρο Μελετών και Έρευνας «ΑΚΤΗ», το
Association of North Cyprus Diving Centres και το Περιβαλλοντικό Κέντρο Έρευνας «Ενάλια Φύσις»
προκηρύσσουν διαγωνισμό φωτογραφίας.
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας του MarLitCy αποσκοπεί στο να φέρει σε επαφή άτομα όλων των ηλικιών
από όλη την Κύπρο, σε μία κοινή δράση που απαιτεί να καταγράψουν, μέσα από το φωτογραφικό φακό,
εικόνες που αναδεικνύουν το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας στο νησί, τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς και πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. Επιλεγμένες φωτογραφίες θα
εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε μια δικοινοτική έκθεση, όπου οι καλύτερες φωτογραφίες θα
βραβευθούν.
Με το παρόν έντυπο καθορίζονται οι όροι και οι κανονισμοί του διαγωνισμού φωτογραφίας. Με τη
συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους
Αναφοράς, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα και τα Κριτήρια
Επιλογής που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο, και ότι οι αιτήσεις τους πληρούν όλα τα κριτήρια.
Αιτήσεις που κρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το MarLitCy ότι δεν πληρούν τα κριτήρια,
θα αποκλείονται.
Όροι Αναφοράς








Η έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται στις 24 Οκτωβρίου 2016 και η λήξη στις 16 Δεκεμβρίου
2016, 24:00, τοπική ώρα. Φωτογραφίες που θα σταλούν εκπρόθεσμα δε θα γίνονται αποδεκτές.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας και
φύλου. Οι εργαζόμενοι της MASDER, ΑΚΤΗ, Association of North Cyprus Diving Centres,
Ενάλια Φύσις, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών, αποκλείονται από κάθε είδους
βραβείο, αλλά μπορούν να υποβάλουν έργα για συμπερίληψή τους στην έκθεση.
Δεν είναι υποχρεωτικό οι φωτογράφοι να διαμένουν στην Κύπρο, αλλά οι φωτογραφίες που
υποβάλλονται στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν ληφθεί στην Κύπρο. Όλες οι συμμετοχές πρέπει
να σχετίζονται με το θέμα του διαγωνισμού.
Οι φωτογραφίες που διαγωνίζονται πρέπει να είναι αυθεντικές και πνευματικό προϊόν του ίδιου
του συμμετέχοντα.
Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να παρουσιάζουν ή να αναφέρονται σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή
ονόματα προϊόντων, μάρκες, εμπορικά σήματα και λογότυπα.
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Οι φωτογράφοι που υποβάλλουν υλικό που περιέχει ανθρώπους πρέπει να έχουν τουλάχιστον την
προφορική τους συγκατάθεση. Αν αυτά τα άτομα είναι παιδιά (κάτω των 18), ο φωτογράφος
πρέπει να έχει τη γραπτή συγκατάθεση των γονιών ή του νόμιμου κηδεμόνα.
Το MarLitCy διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τις φωτογραφίες που περιέχουν προσβλητικό
υλικό όπως γυμνό, ωμή βία, βωμολοχίες, συκοφαντία, ή διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, τη θρησκεία, τη φυλή ή οποιοδήποτε θέμα που είναι αντίθετο με τις αξίες του
MarLitCy, όπως αυτές καθορίζονται από το MarLitCy.
Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι κατανοούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις
πράξεις τους και ότι το MarLitCy, η MASDER, η ΑΚΤΗ, το Association of North Cyprus Diving
Centres, η Ένάλια Φύσις, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για
βλάβη που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια λήψης φωτογραφίας, η οποία προορίζεται για το
διαγωνισμό.
Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ότι ούτε το MarLitCy, ούτε άλλος
συνεργάτης του προγράμματος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για
ενδεχόμενες απαιτήσεις, έξοδα, υποχρεώσεις ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της
φωτογραφίας από το MarLitCy κατά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται, καθώς και οι φωτογραφίες που θα επιλεχθούν να
συμπεριληφθούν στην έκθεση, δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του MarLitCy ή των συνεργατών του.
Συμμετοχές που είναι ατελείς, δυσανάγνωστες, ακατάληπτες ή με οποιοδήποτε τρόπο μη
συμμορφούμενες, θα αποκλείονται.
Το MarLitCy διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετοχές που δεν πληρούν τα κριτήρια.
Το MarLitCy και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα, κατά τη δική τους διακριτική
ευχέρεια, να χρησιμοποιούν ονόματα και πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες, χωρίς να
λάβουν περαιτέρω συγκατάθεση από τον ίδιο ή να παρέχουν οποιαδήποτε πληρωμή στο
συμμετέχοντα για τυχόν εμπορική ή μη εμπορική προσπάθεια, δημοσιότητα, διαφήμιση, εμπόριο
ή προώθηση στο διηνεκές.
Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη χρήση των
ονομάτων τους, των φωτογραφιών και τοποθεσιών για σκοπούς δημοσιότητας και ενημέρωσης.
Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση. Δε θα
γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αλληλογραφία.
Τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα και κανένα μέρος τους δεν μπορεί να υποκατασταθεί από
άλλα οφέλη, είδη ή προσθήκες. Τα βραβεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με μετρητά.
Το MarLitCy διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να
αντικαταστήσει το διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένου και της αλλαγής του βραβείου), αν, κατά
τη δική της διακριτική ευχέρεια, ο διαγωνισμός δεν είναι εφικτό να διεξαχθεί όπως έχει
καθοριστεί. Το MarLitCy διατηρεί, κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να
αντικαταστήσει ένα βραβείο με ίσης αξίας, σε περίπτωση που οι περιστάσεις είναι πέραν του
ελέγχου της και το καθιστούν αναπόφευκτο.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν στους συγγραφείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το MarLitCy είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση υπό το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κυπριακής Κοινωνίας των
Πολιτών
www.marlitcy.eu

Τεχνικές Προδιαγραφές















Δικαίωμα υποβολής μέχρι 3 φωτογραφίες.
Για να είναι ολοκληρωμένη η συμμετοχή, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν επίσης την Αίτηση Υποβολής Διαγωνισμού Φωτογραφίας, δεόντως υπογεγραμμένη
από τους ίδιους (για άτομα άνω των 18 ετών) ή από νόμιμους κηδεμόνες.
Η κάθε φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή (δεν είναι υποχρεωτικό), να
παρέχει πλαίσιο, όταν οι φωτογραφίες θα εκτεθούν.
Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν εκτεθεί σε άλλη έκθεση ή βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό.
Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε, όσο το δυνατό, άριστη ποιότητα. Ωστόσο, δεν
υπάρχει περιορισμός στο είδος φωτογραφικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (από DSLR
μέχρι φωτογραφικές μηχανές κινητών τηλεφώνων).
Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε τρόπο λειτουργίας sRGB, ψηφιακή μορφή JPEG,
διαστάσεις 3000 pixels (25 cm) και 300 dpi. Όπου δεν είναι εφικτό να τηρηθούν οι
συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι φωτογραφίες πρέπει να ληφθούν με, όσο το δυνατό, καλύτερη
ανάλυση, ώστε να μπορούν να μορφοποιηθούν αργότερα, σε περίπτωση βράβευσής ή έκθεσής
τους.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν τόσο έγχρωμες όσο και μαυρόασπρες φωτογραφίες.
Επιτρέπεται ο συνδυασμός έγχρωμου και μαυρόασπρου, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες
τεχνικές προδιαγραφές.
Επιτρέπονται μόνο βασικές αλλαγές και επεξεργασία, όπως η έκθεση, το χρώμα και η ισορροπία
του λευκού. Οι φωτογραφίες δεν επιτρέπεται να τύχουν επεξεργασίας μέσω Photoshop ή άλλου
ηλεκτρονικού λογισμικού/εφαρμογής επεξεργασίας. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ή αφαίρεση
ορισμένων εικόνων που στρεβλώνουν τον αρχικό χαρακτήρα.
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
marlitcy2016@gmail.com, μέχρι τα μεσάνυχτα (24:00), τοπική ώρα, στις 16 Δεκεμβρίου 2016.
Παρακαλείστε όπως προσέξετε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να λάβει επισυναπτόμενα
αρχεία μέχρι 25Mb, συνεπώς, αν οι φωτογραφίες ξεπερνούν αυτό το όριο, θα πρέπει να σταλούν
σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή μέσω υπηρεσιών όπως «Dropbox» ή «WeTransfer»
κ.ά.

Πνευματική Ιδιοκτησία


Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμφωνείται ότι οι διαγωνιζόμενοι παραχωρούν
στο MarLitCy και τους συνεργάτες του, αέναη, ατελώς, αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια για
την αναπαραγωγή, διανομή, προβολή, έκθεση, μεταβίβαση, εκπομπή, τηλεοπτική μετάδοση,
ψηφιοποίηση, ή άλλη χρήση, και επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιήσουν, εκθέσουν και
διαχειριστούν τις καταχωρήσεις σε όλο τον κόσμο, με τρόπο, μορφή, που υπάρχει τώρα ή εφεξής
δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και άλλων μέσων μαζική ενημέρωσης –
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τηλεοπτική εκπομπή, ραδιοφωνική μετάδοση, κινητές συσκευές- καθώς και με οποιοδήποτε άλλο
μέσο και μορφή, τώρα γνωστά ή που εφεξής αναπτυχθεί, για οποιονδήποτε σκοπό.
Το MarLitCy θα τιμήσει τους φωτογράφους σε κάθε σημείο χρήσης των φωτογραφιών,
συμπεριλαμβανομένου της έκθεσης, ηλεκτρονικής απεικόνισης, χρήση στον τύπο κ.ά.

Κριτήρια Επιλογής










Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι φωτογραφίες θα διανεμηθούν στην Επιτροπή
Αξιολόγησης, αποτελούμενη από αντιπροσώπους του MarLitCy και άλλους επαγγελματίες, για
αξιολόγηση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δε θα μπορεί να συνδέσει τις φωτογραφίες με
συγκεκριμένο φωτογράφο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει τις φωτογραφίες βάσει των εξής κριτηρίων:
o Τήρηση του θέματος του διαγωνισμού.
o Σύνθεση: οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν ξεκάθαρο θέμα/τα που πλαισιώνεται
κατάλληλα. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα στοιχείο ανεπιθύμητο ή που αποσπά την
προσοχή.
o Αντίθεση/Χρώμα: πρέπει να υπάρχει καλή χρήση της αντίθεσης και του χρώματος, ώστε
να ξεχωρίζει το χρώμα και να φαίνεται η υφή.
o Φωτισμός: πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, προσθέτοντας ενδιαφέρον στο θέμα.
Γυαλάδες (σημεία με ιδιαίτερο φωτισμό που μειώνουν την εστίαση) πρέπει να
αποφεύγονται.
o Εστίαση και Έκθεση: θα πρέπει να ενισχύει την πρόθεση της φωτογραφίας και να μην τη
μειώνει.
o Δημιουργικότητα: οι φωτογραφίες πρέπει να ληφθούν από δημιουργική πλεονεκτική
σκοπιά ή να παρουσιάζουν μοναδικά το θέμα.
o Γενική Εντύπωση: οι φωτογραφίες πρέπει να κερδίζουν την προσοχή και να αφυπνίζουν
συναισθήματα.
Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα του
συμμετέχοντα, έτσι ώστε να λάβουν χώρα δύο ξεχωριστές αξιολογήσεις, για τους συμμετέχοντες
ηλικίας 7-15 και άνω των 16.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επιλέξει ένα αριθμό φωτογραφιών, βάσει της βαθμολογίας, για να
συμπεριληφθούν σε δικοινοτική έκθεση (η ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν μετέπειτα).
Οι συγγραφείς των επιλεγμένων έργων θα ειδοποιηθούν.
Τα επιλεγμένα έργα θα αναρτηθούν επίσης στην σελίδα του MarLitCy στο Facebook,
https://www.facebook.com/www.marlitcy.eu.

Βραβεία
Πλήρης κατάλογος των βραβείων είναι διαθέσιμος στο www.marlitcy.eu.
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Πληροφορίες Επικοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας

MASDER

akti@akti.org.cy

cemilekocareis@yahoo.com

+357 22458485

+90 533 8637489

Δήμητρα Ορθοδόξου

Cemile Kocareis

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν στους συγγραφείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

