ΔΘΑΓΩΜΘΛΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΘΑ
ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΕΘ ΣΗ ΔΘΑΙΘΜΗΗ ΣΩΜ ΠΕΖΩΜ ΙΑΘ ΠΟΔΗΚΑΣΘΣΩΜ
ΣΗΜ ΙΤΠΡΟ
Μ Δηαγςκηζμόξ γίκεηαη ζηα πιαίζηα ηεξ εονςπασθήξ Βδμμάδαξ Ηηκεηηθόηεηαξ (16 – 22 Οεπηεμβνίμο,
2015) θαη δημνγακώκεηαη από ημ Πμήμα Δεμμζίςκ Ένγςκ ημο Ρπμονγείμο Ιεηαθμνώκ, Γπηθμηκςκηώκ
θαη Ένγςκ. Για ηο Διαγωμιζμό έτει δοθεί παράηαζη. Σελεσηαία ημερομημίας αποζηολής ζσμμεηοτώμ: 30
Δεκεμβρίοσ 2015

Νενηγναθή ζέμαημξ: Ε Ηύπνμξ, όπςξ θαη όια ηα ζύγπνμκα θνάηε, ακαπνμζανμόδεη ηεκ πμιηηηθή ηςκ
μεηαθμνώκ, εοζογναμμηδόμεκε με ηηξ ανπέξ ηεξ βηώζημεξ θηκεηηθόηεηαξ, δειαδή ηεκ πνμώζεζε
ηνόπςκ δηαθίκεζεξ εκαιιαθηηθώκ ημο αοημθηκήημο. Οογθεθνημέκα πνμςζμύκηαη, μεηαλύ άιιςκ, μη
πεδέξ μεηαθηκήζεηξ θαη μη μεηαθηκήζεηξ με πμδήιαηα. Οθμπόξ ημο δηαγςκηζμμύ είκαη κα απμηοπςζμύκ
μη πνμθιήζεηξ πμο ακηημεηςπίδμοκ ζηηξ μεηαθηκήζεηξ ημοξ μη πεδμί θαη πμδειαηηζηέξ ζηηξ πόιεηξ θαη
θμηκόηεηεξ ηεξ Ηύπνμο. Μη θςημγναθίεξ ζα πνέπεη κα πνμένπμκηαη από ηεκ Ηύπνμ.

Οημ Δηαγςκηζμό μπμνμύκ κα ζομμεηάζπμοκ εναζηηέπκεξ θαη επαγγειμαηίεξ θςημγνάθμη πμο
απμδέπμκηαη όιμοξ ημοξ Όνμοξ ημο Δηαγςκηζμμύ:
1. Μ θςημγνάθμξ ζα είκαη μ πκεομαηηθόξ δεμημονγόξ ηςκ θςημγναθηώκ πμο ζα οπμβιεζμύκ θαη ζα
θένεη ηεκ εοζύκε γηα πνόζςπα θαη ακηηθείμεκα πμο απεηθμκίδμκηαη ζε αοηέξ. Μ 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. Μ 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
(πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ δίδμκηαη ζημκ Όνμ 13).
4. Μη 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.
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5. Μη θςημγνάθμη μπμνμύκ κα οπμβάιμοκ μέπνη 5 θςημγναθίεξ ζε ρεθηαθή μμνθή. Ηάζε θςημγναθία
ζα είκαη ζε μμνθή jpg με ακάιοζε 300 dpi (ε μεγαιύηενε πιεονά 2400 pixels), ειάπηζημ μέγεζμξ
ανπείμο 2MB. Πμ πνςμαηηθό πνμθίι κα είκαη sRGB.
6. Γπηηνέπμκηαη θςημγναθίεξ πςνίξ αιιμηώζεηξ ή με μηθνέξ αιιμηώζεηξ (colour, contrast, cropping)
πμο δεκ ζα αιιμηώκμοκ ημ ζέμα θαη ηεκ αιεζμθάκεηα ηεξ εηθόκαξ.
7. Δεκ ζα γίκμκηαη απμδεπηέξ θςημγναθίεξ με δηαθνηηηθά ππ οδαημγνάθεμα (watermark), γνάμμαηα,
εμενμμεκίεξ θιπ.
8. Μ ηίηιμξ ηεξ θάζε θςημγναθίαξ κα είκαη ζύκημμμξ θαη πενηεθηηθόξ ζηα ειιεκηθά ή αγγιηθά (όπη
greeklish). Δεκ ζα γίκμκηαη απμδεθηέξ θςημγναθίεξ με ηίηιμοξ «Άηηηιμ» ή «ςνίξ Πίηιμ» ή πςνίξ
ιέλεηξ ή πμο πενηέπμοκ αύλμκηεξ ανηζμμύξ ή γνάμμαηα ππ πεδμδνόμημ 1, πεδμδνόμημ 2 θιπ.

9. Πνόπμξ οπμβμιήξ:

Μ θάζε θςημγνάθμξ ζα πνέπεη κα ζομπιενώζεη ζςζηά ημ δειηίμ ζομμεημπήξ (όπςξ πενηγνάθεηαη
ζημοξ Όνμοξ ημο Δηαγςκηζμμύ) θαη κα εζςθιείζεη ζε έκα μαιαθό θάθειμ όια ηα πημ θάης:
1. ημ Ιένμξ Α,
2. ημ Ιένμξ Β ζε μηθνό θιεηζηό θάθειμ, θαη
3. έκα ρεθηαθό δίζθμ (cd).
10. Δηαδηθαζία ζομπιήνςζεξ ζημηπείςκ:
Γηα Ιένμξ Α: Πμ Ιένμξ Α ζα πνέπεη κα απμθμπεί από ημ Ιένμξ Β. Οημ Ιένμξ Α μ θάζε
θςημγνάθμξ ζα πνέπεη κα επηιέλεη από μόκμξ ημο έκακ πνμζςπηθό ελαρήθημ θςδηθό μ μπμίμξ ζα
απμηειείηαη από έλη ανηζμμύξ. Όζμκ αθμνά ημοξ ηίηιμοξ ηςκ θςημγναθηώκ αοημί ζα απμηειμύκηαη
από ημκ πνμζςπηθό ελαρήθημ θςδηθό ζοκ ημκ αύλμκηα ανηζμό ηεξ θςημγναθίαξ (ζύμθςκα με ηεκ
ζεηνά πμο ηηξ έπεη ακαγνάρεη μ θςημγνάθμξ ζημ Δειηίμ Οομμεημπήξ) ζοκ ημ ηίηιμ ηεξ θςημγναθίαξ
ζηα ειιεκηθά (μηθνά γνάμμαηα) ή αγγιηθά (μηθνά γνάμμαηα) ακ μ ηίηιμξ ζα είκαη μεηαθναζμέκμξ ζηα
αγγιηθά. Νπ ε 4ε ζε ζεηνά θςημγναθία με ηίηιμ «Ηίκεζε ζημ Δνόμμ» γηα ημκ θςημγνάθμ με
πνμζςπηθό θςδηθό 656231 ζα έπεη ηίηιμ ζημ Ιένμξ Α: 656231-4-θίκεζε ζημ δνόμμ
Γηα Ιένμξ Β (ζε θιεηζηό θάθειμ): Οημ απόθμμμα ημο Ιένμοξ Β μ θάζε θςημγνάθμξ ζα πνέπεη κα
ζομπιενώζεη θαζανά όια ημο ηα ζημηπεία θαη κα ακαγνάρεη ημκ πνμζςπηθό ημο ελαρήθημ θςδηθό ημκ
μπμίμ έπεη επηιέλεη ζημ Ιένμξ Α. Αθμιμύζςξ ζα πνέπεη κα ημπμζεηήζεη ημ απόθμμμα ημο Ιένμοξ Β
ζε μηθνό θιεηζηό θάθειμ θαη κα γνάρεη έλς από ημκ θάθειμ «ΙΓΞΜΟ Β θαη ημκ πνμζςπηθό ελαρήθημ
θςδηθό» ππ γηα ημ θςημγνάθμ με πνμζςπηθό θςδηθό 656231 ε ακαγναθή έλς από ημ θάθειμ ζα
είκαη: «ΙΓΞΜΟ Β – 656231».
Γηα ημκ ρεθηαθό δίζθμ (cd): Όιεξ μη θςημγναθίεξ πμο ζα οπμβάιεη μ θςημγνάθμξ ζα είκαη ζε
ρεθηαθή μμνθή θαη ζα βνίζθμκηαη μέζα ζε έκα ρεθηαθό δίζθμ (cd). Νάκς ζηεκ ελςηενηθή επηθάκεηα
ημο ρεθηαθμύ δίζθμο (cd) ζα ακαγνάθεηαη μ πνμζςπηθόξ ελαρήθημξ θςδηθόξ ημο θςημγνάθμο (ημκ
μπμίμ επέιελε ήδε μ θςημγνάθμξ ζημ Ιένμξ Α) θαη μ ηίηιμξ ημο Δηαγςκηζμμύ. Μ ειεθηνμκηθόξ
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ηίηιμξ ηεξ θάζε θςημγναθίαξ ζα απμηειείηαη από ημκ πνμζςπηθό ελαρήθημ θςδηθό ζοκ Αύλμκηα
Ανηζμό θςημγναθίαξ (ζύμθςκα με ηεκ ζεηνά πμο έπεη δμζεί ζημ Ιένμξ Α) ζοκ ηίηιμ θςημγναθίαξ με
ειιεκηθά ή αγγιηθά ΗΓΦΑΘΑΖΑ γνάμμαηα, πςνίξ θεκά μεηαλύ ημοξ. Νπ ε 4ε ζε ζεηνά θςημγναθία ημο
Ιένμοξ Α με ηίηιμ «Ηίκεζε ζημ Δνόμμ» γηα ημκ θςημγνάθμ με πνμζςπηθό θςδηθό 656231 ζα έπεη
ειεθηνμκηθό ηίηιμ: 656231_4_ΗΖΚΕΟΕ_ΟΠΜ_ΔΞΜΙΜ.jpg
11. Μ μαιαθόξ θάθειμξ ζα πνέπεη κα θένεη ηαποδνμμηθή ζθναγίδα όπη ανγόηενα ηεξ 30εξ Κμεμβνίμο
30ης Δεκεμβρίοσ 2015 θαη κα ηαποδνμμεζεί ζηε δηεύζοκζε:
«Πμήμα Δεμμζίςκ Ένγςκ, Ηιάδμξ Βηώζημεξ Ηηκεηηθόηεηαξ, Φωηογραθικός Διαγωμιζμός, Θεςθόνμξ
Οηνμβόιμο 165, Π.Η. 2048, Οηνόβμιμξ, Θεοθςζία».
12. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ παναθαιώ όπςξ επηθμηκςκείηε με ηα ηειέθςκα 22806891,
22806647, 22806846 ή επηζθέπηεζηε ηεκ ηζημζειίδα www.mcw.gov.cy/mcw/pwd/pwd.nsf

13. Δηαδηθαζία αλημιόγεζεξ / βνάβεοζεξ:
i. Ε 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. Ούμθςκα με ηε ζεηνά θαηάηαλεξ,
ημ πνώημ βναβείμ είκαη έκα ποδήλαηο Λondraker Phase 29er αλίαξ €619 πμνεγεμέκμ από ηεκ
εηαηνεία CYCLO,
ημ δεύηενμ βναβείμ είκαη έκα ζύζηεμα πιμήγεζεξ NUVI 44LM αλίαξ €250 πμνεγεμέκμ από ηεκ
εηαηνεία Geomatic TECHNOLOGIES,
θαη ημ ηνίημ βναβείμ είκαη έκα δςνμθμπμύκη γηα αζιεηηθά είδε LE COQ SPORTIF αλίαξ €90
πμνεγεμέκμ από ηεκ εηαηνεία KUNSTLER SPORTS LTD,
Μ θάζε έπαηκμξ ζα ζοκμδεύεηαη με θάνηεξ γηα δςνεάκ δηαθίκεζε με ιεςθμνεία γηα έκα μήκα,
επηπμνεγεμέκα από ημ Τποσργείο Λεηαθορώμ, Επικοιμωμιώμ και Έργωμ.
iv. Μ πώνμξ θαη ε εμενμμεκία ηεξ έθζεζεξ θαη ηεξ βνάβεοζεξ ζα ακαθμηκςζμύκ ανγόηενα.
14. Ε ζομμεημπή ζημ Δηαγςκηζμό ζεμαίκεη ηεκ απμδμπή όιςκ ηςκ Όνςκ ημο Δηαγςκηζμμύ. Ιε
ζομμόνθςζε με μπμημδήπμηε από ημοξ Όνμοξ ζεμαίκεη ημκ απμθιεηζμό ημο ζομμεηέπμκηα από ημ
Δηαγςκηζμό.
15. Γηα ζομμεημπή ζημ Δηαγςκηζμό δεκ απαηηείηαη μπμηαδήπμηε θαηαβμιή πμζμύ ςξ δηθαίςμα
ζομμεημπήξ.
16. Πειεοηαία εμενμμεκία απμζημιήξ ζομμεημπώκ 30 Κμεμβνίμο 30 Δεκεμβρίοσ 2015.
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ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΑΟ
ΘΓΙΑ: ΝΞΜΗΘΕΟΓΖΟ ΟΠΕ ΔΖΑΗΖΚΕΟΕ ΠΩΚ ΝΓΔΩΚ ΗΑΖ ΝΜΔΕΘΑΠΖΟΠΩΚ
ΟΠΕΚ ΗΡΝΞΜ
ΔΓΘΠΖΜ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ
ΙΓΞΜΟ Α:
ΝΞΜΟΩΝΖΗΜΟ ΓΛΑΣΕΦΖΜΟ ΑΞΖΘΙΜΟ* (κα επηιεγμύκ έλη ανηζμμί από ημ θςημγνάθμ)


ΑΡΛΩΚ ΑΞΖΘΙΜΟ

ΠΖΠΘΜΟ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΑΟ (μηθνά γνάμμαηα ζηα ΓΘΘΕΚΖΗΑ ‘Ε ΑΓΓΘΖΗΑ)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

✂………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΑΟ
ΙΓΞΜΟ Β:
ΝΞΜΟΩΝΖΗΜΟ ΓΛΑΣΕΦΖΜΟ ΑΞΖΘΙΜΟ* (μ ίδημξ ανηζμόξ με ημο Ιένμοξ Α)


Μκμμαηεπώκομμ*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δηεύζοκζε:. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Πειέθςκα*:. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ειεθηνμκηθή Δηεύζοκζε:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Απαηηείηαη ε ζομπιήνςζε ημο πεδίμο.
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