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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΛΤΠΣOΤΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΠΕΡΠΑΣΩΝΣΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝΣΑ
Σαξ πνμζθαιμύμε κα ζομμεηάζπεηε ζημ Δηαγςκηζμό Φςημγναθίαξ πμο γίκεηαη ζηα πιαίζηα ηεξ
εονςπασθήξ Βδμμάδαξ Κηκεηηθόηεηαξ (16 – 22 Σεπηεμβνίμο, 2019) θαη δημνγακώκεηαη από ημ
Τμήμα Δεμμζίςκ Ένγςκ ημο Υπμονγείμο Μεηαθμνώκ, Γπηθμηκςκηώκ θαη Ένγςκ θαη ημ Γναθείμ
ηεξ Γπίηνμπμο Πενηβάιιμκημξ.
Περιγραθή θέμαηος: Η Κύπνμξ, όπςξ θαη όια ηα ζύγπνμκα θνάηε, ακαπνμζανμόδεη ηεκ πμιηηηθή
ηςκ μεηαθμνώκ, εοζογναμμηδόμεκε με ηηξ ανπέξ ηεξ βηώζημεξ θηκεηηθόηεηαξ, δειαδή ηεκ
πνμώζεζε μέζςκ δηαθίκεζεξ εκαιιαθηηθώκ ημο αοημθηκήημο. Σογθεθνημέκα πνμςζμύκηαη, μεηαλύ
άιιςκ, μη πεδέξ μεηαθηκήζεηξ θαη μη μεηαθηκήζεηξ με πμδήιαημ.
κοπός ηοσ διαγωμιζμού είκαη κα απμηοπςζμύκ άκζνςπμη πμο πενπαημύκ ή πμδειαημύκ ζηηξ
πόιεηξ ή ζηηξ θμηκόηεηεξ ημοξ ακαδεηθκύμκηαξ ζεμεία πμιηηηζηηθμύ εκδηαθένμκημξ. Οη
θςημγναθίεξ μπμνμύκ κα πνμένπμκηαη από ηεκ Κύπνμ ή ημ ελςηενηθό.
Σημ Δηαγςκηζμό μπμνμύκ κα ζομμεηάζπμοκ εναζηηέπκεξ θαη επαγγειμαηίεξ θςημγνάθμη πμο
απμδέπμκηαη όιμοξ ημοξ Όνμοξ ημο Δηαγςκηζμμύ, ζηέιιμκηαξ ηηξ θςημγναθίεξ ημοξ ηλεκηρομικά

μέτρι και ηις 18 επηεμβρίοσ 2019.
ζα βναβεοημύκ μη ηνεηξ θαιύηενεξ θςημγναθίεξ, θαζώξ ζα δμζμύκ επίζεξ ηνείξ έπαηκμη θαη
ηημεηηθά δηπιώμαηα ζημοξ κηθεηέξ ζε μηα μηθνή ηειεηή απμκμμήξ βναβείςκ πμο ζα δημνγακςζεί
ζηηξ 4 Οθηςβνίμο 2019, ςξ πημ θάης:





1μ βναβείμ: 1000 εονώ
2μ βναβείμ: 600 εονώ
3μ βναβείμ: 300 εονώ
1μξ, 2μξ θαη 3μξ έπαηκμξ από 100 εονώ

Η ζσμμεηοτή ζηο διαγωμιζμό είμαι δωρεάμ, τωρίς οποιαδήποηε καηαβολή πoζού.
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ :
1. Ο θςημγνάθμξ ζα είκαη μ πκεομαηηθόξ δεμημονγόξ ηςκ θςημγναθηώκ πμο ζα οπμβιεζμύκ θαη
ζα θένεη ηεκ εοζύκε γηα πνόζςπα θαη ακηηθείμεκα πμο απεηθμκίδμκηαη ζε αοηέξ. Ο θςημγνάθμξ
δειώκεη πςξ μη θςημγναθίεξ πμο απμζηέιιεη δεκ παναβαίκμοκ ηε κμμμζεζία θαη δεκ παναβηάδμοκ
δηθαηώμαηα ηνίηςκ.
2. Όιεξ μη οπμβιεζείζεξ θςημγναθίεξ ζα θοιαπζμύκ ζημ ανπείμ ημο δημνγακςηή. Ο δημνγακςηήξ
ζα έπεη ημ δηθαίςμα κα αλημπμηήζεη μπμηαδήπμηε από ηηξ θςημγναθίεξ πμο ζα οπμβιεζμύκ ζε
μπμηαδήπμηε δναζηενηόηεηα ημο (ππ ηζημζειίδα θιπ) με μκμμαζηηθή ακαθμνά ζημ θςημγνάθμ.
3. Θα βναβεοζμύκ μη πνώηεξ ηνεηξ θςημγναθίεξ θαη ζα δμζμύκ έπαηκμη ζηηξ επόμεκεξ ηνεηξ. Οη
βναβεομέκεξ θςημγναθίεξ – θαη άιιεξ οπμβιεζείζεξ θςημγναθίεξ πμο ζα θνηζμύκ ςξ αληόιμγεξ ζα πνμβιεζμύκ ζε έθζεζε (με μκμμαζηηθή ακαθμνά ζημ θςημγνάθμ) μεηά ηε ιήλε ημο
δηαγςκηζμμύ. Γπηπιέμκ, μη θαιύηενεξ θςημγναθίεξ (βναβεομέκεξ ή με) ζα πενηιεθζμύκ ζε αθίζα
(με μκμμαζηηθή ακαθμνά ζημ θςημγνάθμ) ζε επόμεκεξ εθδειώζεηξ ημο δημνγακςηή.
4. Οη θςημγνάθμη μπμνμύκ κα οπμβάιμοκ μέπνη 5 θςημγναθίεξ ζε ρεθηαθή μμνθή. Κάζε
θςημγναθία ζα είκαη ζε μμνθή jpg με ακάιοζε 300 dpi (ε μεγαιύηενε πιεονά 3000 pixels Φ
2000 pixels), ειάπηζημ μέγεζμξ ανπείμο 2MB θαη μεγαιύηενμ 6 MB. Τμ πνςμαηηθό πνμθίι κα
είκαη sRGB θαη ημ exif data κα οπάνπεη ζε θάζε θςημγναθία. Γπηηνέπεηαη θαη ε οπμβμιή
μαονόαζπνςκ θςημγναθηώκ.
5. Γπηηνέπμκηαη θςημγναθίεξ πςνίξ αιιμηώζεηξ ή με μηθνέξ αιιμηώζεηξ (colour, contrast,
cropping) πμο δεκ ζα αιιμηώκμοκ ημ ζέμα θαη ηεκ αιεζμθάκεηα ηεξ εηθόκαξ.
6. Δεκ ζα γίκμκηαη απμδεπηέξ θςημγναθίεξ με δηαθνηηηθά ππ οδαημγνάθεμα (watermark),
γνάμμαηα, εμενμμεκίεξ θιπ.
7. Ο ηίηιμξ ηεξ θάζε θςημγναθίαξ κα είκαη ζύκημμμξ θαη πενηεθηηθόξ ζηα ειιεκηθά ή αγγιηθά (όπη
greeklish). Δεκ ζα γίκμκηαη απμδεθηέξ θςημγναθίεξ με ηίηιμοξ «Άηηηιμ» ή «Φςνίξ Τίηιμ» ή
πςνίξ ιέλεηξ ή πμο πενηέπμοκ αύλμκηεξ ανηζμμύξ ή γνάμμαηα ππ πεδμδνόμημ 1, πεδμδνόμημ 2 θιπ.
8. Φςημγναθίεξ ζα γίκμκηαη απμδεθηέξ με εμενμμεκία δεμημονγίαξ από 1ε Ιακμοανίμο 2018 θαη
μεηαγεκέζηενα.
9. ‘Άημμα πμο ενγάδμκηαη ζημ Υπμονγείμ Μεηαθμνώκ, Γπηθμηκςκηώκ θαη Ένγςκ θαζώξ θαη ζε
ημήμαηα ημο, δεκ επηηνέπεηαη κα ιάβμοκ μένμξ ζημκ θςημγναθηθό δηαγςκηζμό.
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10. Σρόπος σποβολής και διαδικαζία ζσμπλήρωζης ζηοιτείωμ::
Ο θάζε θςημγνάθμξ ζα πνέπεη κα ζομπιενώζεη ζςζηά ημ δειηίμ ζομμεημπήξ ζε
ειεθηνμκηθή μμνθή ζημκ πημ θάης ζύκδεζμμ. Η δηαδηθαζία οπμβμιήξ ηςκ θςημγναθηώκ
είκαη απιή θαη ζα γίκεηαη μόμο ειεθηνμκηθά.
https://forms.gle/yTrD9JAptRZrAHAF6
11. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ παναθαιώ όπςξ επηθμηκςκείηε με ηα ηειέθςκα ημο
Κιάδμο Βηώζημεξ Κηκεηηθόηεηαξ 22806647, 22806655, 22806658, ή επηζθέπηεζηε ηεκ
ηζημζειίδα www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf

12. Δηαδηθαζία αλημιόγεζεξ / βνάβεοζεξ:
i. Η αλημιόγεζε ηςκ οπμβιεζέκηςκ θςημγναθηώκ ζα γίκεη από ακελάνηεηε θνηηηθή
επηηνμπή ηεξ μπμίαξ μη απμθάζεηξ ζα είκαη μνηζηηθέξ θαη αμεηάθιεηεξ. Γηα ηεκ αλημιόγεζε
ηςκ θςημγναθηώκ ζα ιεθζεί οπόρε ε θαιή απόδμζε ημο ζέμαημξ ημο δηαγςκηζμμύ θαη ε
θαιή πμηόηεηα ηςκ θςημγναθηώκ.
ii. Ακάιμγα με ηε ζεηνά θαηάηαλεξ μεηά ηεκ αλημιόγεζε ζα δμζεί βναβείμ γηα ηεκ 1ε, 2ε θαη
3ε θςημγναθία θαη έπαηκμξ γηα ηεκ 4ε, 5ε θαη 6ε.
iii. Σύμθςκα με ηε ζεηνά θαηάηαλεξ,
ημ πνώημ βναβείμ είκαη «πνεμαηηθό έπαζιμ» αλίαξ €1000,
ημ δεύηενμ βναβείμ είκαη «πνεμαηηθό έπαζιμ» αλίαξ €600,
θαη ημ ηνίημ βναβείμ είκαη «πνεμαηηθό έπαζιμ» αλίαξ €300,
Έπαηκμη: 1μξ, 2μξ θαη 3μξ έπαηκμξ «πνεμαηηθό έπαζιμ» από 100 εονώ
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iv. Η εμενμμεκία ηεξ βνάβεοζεξ έπεη μνηζηεί γηα ηηξ 4 Οθηςβνίμο 2019, θαη ώνα 7:30 μ.μ.
Ο πώνμξ δηελαγςγήξ ζα είκαη ημ Πμιοδύκαμμ Δεμμηηθό Κέκηνμ Λεοθςζίαξ (Λεςθ.
Νηθεθόνμο Φςθά 40, 1016 Λεοθςζία -πιεζίμκ Πύιεξ Αμμμπώζημο) . Τηξ βναβεύζεηξ ζα
ηειέζεη ε επίηημε Υπμονγόξ Μεηαθμνώκ, Γπηθμηκςκηώκ θαη Ένγςκ θα Βαζηιηθή
Ακαζηαζηάδμο, ε Γπίηνμπμξ Πενηβάιιμκημξ θα Ιςάκκα Πακαγηώημο θαζώξ θαη μ
Πνόεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ Κοθιμθμνηαθώκ θαη Φώνςκ Σηάζμεοζεξ ημο Δήμμο Λεοθςζίαξ
θμξ Φνύζακζμξ Φάθαξ.
13. Η ζομμεημπή ζημ Δηαγςκηζμό ζεμαίκεη ηεκ απμδμπή όιςκ ηςκ Όνςκ ημο Δηαγςκηζμμύ.
Με ζομμόνθςζε με μπμημδήπμηε από ημοξ Όνμοξ ζεμαίκεη ημκ απμθιεηζμό ημο
ζομμεηέπμκηα από ημ Δηαγςκηζμό.
14. Γηα ζομμεημπή ζημ Δηαγςκηζμό δεκ απαηηείηαη μπμηαδήπμηε θαηαβμιή πμζμύ ςξ
δηθαίςμα ζομμεημπήξ.
15. Τειεοηαία εμενμμεκία απμζημιήξ ζομμεημπώκ μνίδεηαη ε 18η επηεμβρίοσ 2019.
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