
           

 

2oς Γιαγωνιζμός Φωηογραθίας Παγκόζμιοσ Γεωπάρκοσ UNESCO Σροόδοσς 

Γηνξγαλώλεηαη γηα 2
ε
 ζπλερόκελε ρξνληά ν Φσηνγξαθηθόο Γηαγσληζκόο ηνπ Παγθόζκηνπ 

Γεσπάξθνπ UNESCO Τξνόδνπο, κε βαζηθό ζθνπό λα γλσξίζεη ην θνηλό ηεο Κύπξνπ ην 

Γεσπάξθν Τξνόδνπο, ην νπνίν είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο θαη κνλαδηθό αλα ην παγθόζκην ιόγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο γεσινγίαο ηνπ, αιιά θαη ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο ρισξίδαο παλίδαο θαη πνιηηηζηηθήο 

ηνπ θιεξνλνκηάο. Ο δηαγσληζκόο απηό δηνξγαλώλεηαη από ηελ Αναπηςξιακή Εηαιπεία Τποόδοςρ, 

δηαρεηξηζηηθό θνξέα ηνπ Κέληξνπ Δπηζθεπηώλ ηνπ Γεσπάξθνπ Τξνόδνπο θαη ηην Εηαιπεία 

Τοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ και Πποβολήρ Τποόδοςρ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Φωηογπαθικήρ Εηαιπείαρ 

Κύππος-Τμήμα Λεςκωζίαρ και ηηρ ομάδαρ ζηο facebook «Τοπία ηηρ Κύππος». 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 

1. Γεσινγία (νξπθηά, πεηξώκαηα, κεηαιιεία, γεώηνπνη) 

2. Γάζνο/Βηνπνηθηιόηεηα (δάζε, θπζηθή βιάζηεζε, νηθόηνπνη, ρισξίδα, παλίδα, κνλνπάηηα 

ηεο θύζεο) 

3. Νεξό (θξάγκαηα, πνηάκηα, θαηαξξάθηεο, πεγέο, ιίκλεο) 

4. Τνπξηζκόο (δξαζηεξηόηεηεο ζην Γεσπάξθν Τξνόδνπο – πνδειαζία, αλαξξίρεζε, 

πεδνπνξία, εθδξνκηθνί ρώξνη, θαηαζθελσηηθνί ρώξνη, ζεκεία ζέαο, θπζηθά αμηνζέαηα) 

5. Άλζξσπνο & Πνιηηηζκόο (αξρηηεθηνληθή νηθηζκώλ, αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, λεξόκπινη, 

γεθύξηα, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ζπίηηα, Μλεκεία UNESCO, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, 

μεξνιηζηέο, κνπζεία, επαγγέικαηα, ήζε θαη έζηκα, ηνπηθά πξντόληα, ηνπηθά θεζηηβάι, 

ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο-ακπειώλεο, θξνπηνθαιιηέξγεηεο θ.α.) 

6. 4 επνρέο ζην Γεσπάξθν Τξνόδνπο (θζηλόπσξν, ρεηκώλαο, άλνημε, θαινθαίξη) 

 

ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ο θσηνγξάθνο πξέπεη είλαη ν πλεπκαηηθόο δεκηνπξγόο ησλ θσηνγξαθηώλ πνπ ζα 

ππνβιεζνύλ θαη ζα θέξεη ηελ επζύλε γηα πξόζσπα πνπ ζα απεηθνλίδνληαη ζε απηέο.  

2. Φσηνγξαθίεο πνπ είλαη αιινησκέλεο (κε Adobe Photoshop ή άιιν ινγηζκηθό), θαζώο 

θαη θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο θαηά ηε θσηνγξάθηζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θίιηξα 

αιινίσζεο ηεο εηθόλαο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. Δπηηξέπεηαη ε κεξηθή δηόξζσζε 

ησλ θσηνγξαθηώλ: colour, contrast, cropping. 

3. Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κέρξη 6 θωηογραθίες, έγρξσκεο ή 

κνλόρξσκεο.  

4. Κάζε θσηνγξαθία πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή ςεθηαθνύ αξρείνπ jpg κε αλάιπζε 300 

dpi (ε κεγαιύηεξε πιεπξά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3000 pixels), κε ειάρηζην κέγεζνο 

αξρείνπ 2 MB θαη κέγηζην ηα 10 MB. Τν ρξσκαηηθό πξνθίι λα είλαη sRGB.  

5. Κάζε δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ μόνο ειεθηξνληθά 

ζην e-mail info@anetroodos.com θαη ε θσηνγξαθία/νη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από ηα εμήο ζηνηρεία ηνπ θσηνγξάθνπ:  

1. Ολνκαηεπώλπκν,  

2. Γηεύζπλζε,  

3. Τειέθσλν,  

4. E-mail θαη  

5. Τίηιν θσηνγξαθίαο & ηνπνζεζία 

mailto:info@anetroodos.com


6. Αξίζκεζε θσηνγξαθία (π.ρ. Φσηνγξαθία Αξ.1, Φσηνγξαθία Αξ.2 θ.α.) 

6. Όιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ ζα πξνζθνκηζηνύλ δύλαηαη λα αμηνπνηεζνύλ γηα 

δξαζηεξηόηεηεο θαη έληππν πιηθό ηνπ Γεσπάξθνπ Τξνόδνπο ην νπνίν ζα είλαη κε 

θεξδνζθνπηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο εθδειώζεηο, θπιιάδηα, ράξηεο, ελεκεξσηηθά 

έληππα θιπ. κε νλνκαζηηθή αλαθνξά ζην θσηνγξάθν, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ 

Γεσπάξθνπ Τξνόδνπο.  

7. Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο πνπ απνζηέιιεη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ ζην δηαγσληζκό 

επηηξέπεη ζηνπο ζπληνληζηέο (ΑΝ.Δ.Τ. θαη Δ.Τ.Α.Π. Τξνόδνπο) λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

πιηθνύ απηνύ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε άδεηα ηνπ ηδηνθηήηε γηα θάζε ηπρόλ 

αλαδεκνζίεπζε πνπ ζα γίλεηαη ηεο θσηνγξαθίαο ηνπο. 

8. Σην Γηαγσληζκό δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ εξγάδνληαη ή ζρεηίδνληαη 

κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κε ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ Γεσπάξθνπ Τξνόδνπο, ηελ 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Τξνόδνπο θαη ηνπο ππόινηπνπο ζπληειεζηέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

9. Η ππνβνιή θσηνγξαθηώλ ζην δηαγσληζκό ζεκαίλεη απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη κε ζπκκόξθσζε κε νπνηνδήπνηε από απηνύο, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ 

απνθιεηζκό από ην δηαγσληζκό. 

10. Η ηειεπηαία εκέξα απνζηνιήο ησλ θσηνγξαθηώλ είλαη ε Σεηάρηη, 24 Οκηωβρίοσ 

2018. 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ θσηνγξαθηώλ ζα γίλεη από επηηξνπή ε νπνία ζα απαξηίδεηαη από ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Τξνόδνπο, δηαρεηξηζηηθνύ θνξέα ηνπ Κέληξνπ 

Δπηζθεπηώλ ηνπ Γεσπάξθνπ Τξνόδνπο, εθπξνζώπν ηεο Δηαηξείαο Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Πξνβνιήο Τξνόδνπο, ηε Φσηνγξαθηθή Δηαηξεία Κύπξνπ-Τκήκα Λεπθσζίαο θαη ηελ νκάδα ζην 

facebook «Τνπία ηεο Κύπξνπ». 

ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Τα βξαβεία θαη νη επαίλνη πνπ ζα δνζνύλ ζηνπο ληθεηέο είλαη από ηνπο κεγάινπο ρνξεγνύο ηνπ 

δηαγσληζκνύ: 

1. Troodos Hotel: Γσξεάλ Γηακνλή 2 αηόκσλ γηα 1 βξάδπ κε Πξόγεπκα ζε Standard 
Γσκάηην κε Μπαιθόλη 

2. Troodos Hotel: Γσξεάλ Γεύκα γηα 4 άηνκα ζην εζηηαηόξην DOLFIN, ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Γεσπάξθνπ Τξνόδνπο. 

3. Troodos Hotel: Γσξεάλ Γεύκα γηα 4 άηνκα από ην Κπξηαθάηηθν Μπνπθέ ζην Δζηηαηόξην 
ηνπ Ξελνδνρείνπ Τξόνδνο. 

4. Κτήμα Δυμάτου: 3 παθέηα πξντόλησλ αμίαο 50 επξώ ην έλα. 
 

Αξθεηέο από ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζα επηιερζνύλ, ζα ζπκπεξηιεθζνύλ πηζάλνλ ζε ςεθηαθό 

ιεύθσκα, ην νπνίν ζα πξνβάιιεηαη από όινπο ηνπο δηαδηθηπαθνύο ρώξνπο θαη κέζα ηνπ 

Γεσπάξθνπ ηόζν ζην Δπξσπαηθό όζν θαη ζην Παγθόζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO θαη 

ζε έληππν πιηθό κε θεξδνζθνπηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα πξνβνιή ηνπ 

Γεσπάξθνπ καο.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Παγθόζκην Γεσπάξθν Τξνόδνπο κπνξεί θαλείο λα 

επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα http://www.troodos-geo.org ή λα απεπζπλζεί ζην  

info@anetroodos.com. 

Trooding all the way!!! 
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