
To Koινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη  
&  

o Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων 
διοργανώνουν σε συνεργασία με τη  

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου - Τμήμα Λευκωσίας  
 

το φωτογραφικό διαγωνισμό  

Θέματα: 
   

   
    

  

Κατηγορίες:   
 

  Έγχρωμο ή Μονόχρωμο                        

Όροι και κανονισμοί 
1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι 5 φωτογραφίες σε  κάθε θέμα. 

2. Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο. Κάθε φωτογραφία να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpg 
σε ανάλυση 300dpi, η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με ελάχιστο μέγεθος  αρχείου 2 MB  και 
μέγιστο 6 MB. Το χρωματικό προφίλ να είναι  sRGB. 

3. Το όνομα  κάθε αρχείου πρέπει να είναι : Ένας τυχαίος πενταψήφιος κωδικός αριθμός, το γράμμα 
(ψηφίο) που καθορίζει την κατηγορία, ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής 
και τέλος  ο τίτλος της  φωτογραφίας.  Παράδειγμα : 75238-Β3-Αντανάκλαση.jpg 

4.  Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που θα έχουν τίτλο «Άτιτλο».  Οι τίτλοι θα πρέπει  να 
γράφονται, με Eλληνικούς χαρακτήρες σε  Eλληνικούς τίτλους και Αγγλικούς σε Αγγλικούς τίτλους. 

5. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο Συμμετοχής Μέρος Α΄ και Μέρος Β΄.                              
Το Μέρος Β΄ με τα στοιχεία του φωτογράφου, να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να 
αναγραφεί μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός, που χρησιμοποιήθηκε στις φωτογραφίες. Επίσης 
στο  εξωτερικό μέρος του ψηφιακού δίσκου να αναγράφεται μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός. 
Στο φάκελο που θα παραδοθεί, να τοποθετηθούν:  το Μέρος Α’, ο ψηφιακός δίσκος,  ο κλειστός 
φάκελος με το Μέρος Β΄ και το δικαίωμα συμμετοχής. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής :  €10. 

7. Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει την 
ευθύνη για πρόσωπα που εικονίζονται.   

8. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των συμμετοχών είναι η Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017. 

9. Οι συμμετοχές να παραδίδονται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοπαναγιώτη. Επίσης 
μπορούν να τοποθετούνται στο γραμματοκιβώτιο στο Οίκημα της  ΦΕΚ στη ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ,  Ξάνθης  Ξενιέρου 53. Απαραίτητο να αναφέρεται στο φάκελο η λέξη  ΦΕΚ. 

10.  Η κρίση θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή η οποία θα βαθμολογήσει όλες τις φωτογραφίες με 
ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης.  Θα δοθούν 1ο, 2ο, 3ο βραβείο, καθώς και τρεις έπαινοι σε 
κάθε θέμα (καλαθάκια με πολυτελή μελισσοκομικά προϊόντα).  Θα επιδοθούν επίσης και αναμνηστικά 
διπλώματα σε όλους του βραβευθέντες.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, την τελική απόφαση θα λάβει η 
Κριτική Επιτροπή  της οποίας η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη. 

11. Oι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα 
υποβληθούν, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα τους, με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο.  

12. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των όρων και μη συμμόρφωση με 
οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς θα συνεπάγεται με αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.  

                                         

 Για περισσότερες πληροφορίες :  Τηλ.:  99 438247, 99 823009,  99 474009                                                       

 



Koινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων  
Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου - Τμήμα Λευκωσίας  

Φωτογραφικός διαγωνισμός  

                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 
                                                              CODE NUMBER: 
 ΜΕΡΟΣ Α: 

1ο Θέμα:  ‘Οι δρόμοι του μελιού’ 2ο Θέμα: ‘Ο Καλοπαναγιώτης και ο Κόσμος του’  

Τίτλος              . 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. …………………………………………………..            

Τίτλος  

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

5. …………………………………………………. 

  

  ·················································································································································································································· 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Όνομα:     

                                                                                                                      

Διεύθυνση:  

                       

Email: 

 

Τηλέφωνο:                                        

               

 

                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 
                                                              CODE NUMBER: 

 



 
Bραβεία 

 
 

1ο Θέμα:  ‘Oι δρόμοι του μελιού’ 

 

 

2ο Θέμα: ‘Ο Καλοπαναγιώτης και ο Κόσμος του’ 

 

1Ο Βραβείο 

 

2ο Βραβείο 

 

3ο Βραβείο 

 

1Ο Βραβείο 

 

2ο Βραβείο 

 

3ο Βραβείο 
 

Διαμονή 1 
βράδυ για δυο 

άτομα με 
πρόγευμα & 

δείπνο σε 
Superior Studio 

στο Casale 
Panayiotis Spa 

Hotel 

 

Ολοήμερη 
πρόσβαση στο 
Myrianthousa 

Spa 
(hydrotherapy 

pool and 
thermal suites) 

για ένα άτομο 

 

Διαμονή 1 βράδυ 
για δύο άτομα στο 

Παλατάκι της 
Βασιλικής στον 
Καλοπαναγιώτη 

 

Διαμονή 1 
βράδυ για δυο 

άτομα με 
πρόγευμα σε 

Superior Studio 
στο Casale 

Panayiotis Spa 
Hotel 

 

Ολοήμερη 
πρόσβαση στο 
Myrianthousa 

Spa 
(hydrotherapy 

pool and 
thermal suites) 

για ένα άτομο 

 

Διαμονή 1 βράδυ 
για δυο άτομα στο 

Σπίτι της 
Αναστούς στον 

Καλοπαναγιώτη 

 

1ος έπαινος 

 

2ος έπαινος 

 

3ος έπαινος 

 

1ος έπαινος 

 

2ος έπαινος 

 

3ος έπαινος 
 

Καλαθάκι με 
μελισσοκομικά 

προϊόντα 

 

Καλαθάκι με 
μελισσοκομικά 

προϊόντα 

 

Καλαθάκι με 
μελισσοκομικά 

προϊόντα 

 

Καλαθάκι με 
μελισσοκομικά 

προϊόντα 

 

Καλαθάκι με 
μελισσοκομικά 

προϊόντα 

 

Καλαθάκι με 
μελισσοκομικά 

προϊόντα 


