ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου (ΔΑΟΗ), σε συνεργασία με την
Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΑΝΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΤΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
α. Ασπρόμαυρη φωτογραφία
β. Έγχρωμη φωτογραφία
1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος
Κρητικής καταγωγής ή μόνιμος κάτοικος της Κρήτης.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι και τέσσερα (4) έργα ανά κατηγορία.
3. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:
Όχι μικρότερες από 20 Χ 25 εκ.
4. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι
5. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να είναι γραμμένο:
Το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου
Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας όπως αναγράφεται στο δελτίο συμμετοχής που
συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού
Ο τίτλος της φωτογραφίας.
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη
ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
1. Οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το Δελτίο Συμμετοχής
2. Για κάθε κατηγορία συντάσσεται χωριστά δελτίο συμμετοχής το οποίο μπορεί να είναι
φωτοαντίγραφο του υποδείγματος που συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού.
Την Προκήρυξη και τα Δελτία Συμμετοχής μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι
από τα γραφεία του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Ηρακλείου. Διεύθυνση: Ν.
Ξυλούρη & Εμμ. Φούμη (γωνία) Πατέλλες, τηλέφωνο 2810 215080, 215082, ή να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΑΟΗ www.daoh.gr
3. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στον Δημοτικό Αθλητικό
Οργανισμό Ηρακλείου (ΔΑΟΗ), Διεύθυνση: Ν. Ξυλούρη & Εμμ. Φούμη (γωνία) Πατέλλες.
Τ.Κ. 71306, Τηλέφωνο 2810 215080, 215082.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τελευταία ημέρα παραλαβής Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Η κρίση των έργων θα γίνει εντός 15 ημερών από την λήψη της προθεσμίας παραλαβής και
τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά και θα δοθούν για δημοσίευση στον
ημερήσιο τύπο του Ηρακλείου.
2. Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες
3. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα
παραμείνουν στον Δήμο Ηρακλείου και θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε μη κερδοσκοπικό σκοπό με την αναφορά
του ονόματος του δημιουργού. Επίσης θα αναρτηθούν στο side του Δημοτικού Αθλητικού
Οργανισμού Ηρακλείου (www: daoh.gr) και της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας
(www: efecrete.gr) και θα τυπωθούν σε ειδική έκδοση λευκώματος του ΔΑΟΗ.
4. Τα έργα που δεν θα διακριθούν θα επιστραφούν στους δικαιούχους. Η παραλαβή τους θα
μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως από τον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Ηρακλείου,
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
5. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί.
6. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση.
7. Θα γίνει κάθε προσπάθεια για την προστασία και την φύλαξη των έργων, δεν ευθύνεται
όμως ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου, για απρόβλεπτη απώλεια ή
καταστροφή τους.
8. Κάθε απρόβλεπτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού
θα ρυθμιστεί με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής. Αν το γεγονός αφορά τις κρίσεις
των φωτογραφιών θα λυθεί από την Κριτική Επιτροπή.
9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους
διαγωνιζόμενους όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.
10. Η Κριτική Επιτροπή ορίζεται από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία.
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (Για κάθε κατηγορία)
Χρυσό μετάλλιο
Αργυρό μετάλλιο
Χάλκινο μετάλλιο
Α΄ έπαινος
Β΄ έπαινος
Γ’ έπαινος

