
 
 

 

5ος  Διαγωνισμός & Γιορτή Φωτογραφίας Ηλιούπολης 
Διοργάνωση: IlioupolisOnline 
Θέμα: Η Ηλιούπολη μέσα από το φακό μου  
Διάρκεια υποβολών συμμετοχής : από 1 Μαΐου έως και 27 Ιουνίου 2016  
1ο βραβείο: Φωτογραφική μηχανή DSLR 
 
Οροί συμμετοχής 
- Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους τους κατοίκους της πόλης και όσοι δραστηριοποιούνται σε 
φορείς στην πόλη. 
- Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ως 3 (τρεις) δίκες του 
φωτογραφίες που να είναι όντος του θέματος του διαγωνισμού ( Η Ηλιούπολη μέσα από το φακό 
μου) και οι οποίες μπορούν να προέρχονται είτε από φωτογραφική μηχανή, είτε κινητό, είτε tablet. 
- Ο συμμετέχων με την υποβολή των φωτογραφιών του, δηλώνει ότι οι φωτογραφίες αποτελούν 
δική του πνευματική ιδιοκτησία και φέρει την ευθύνη για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών με 
πρόσωπα τρίτων.  

- Απαγορεύεται η συμμετοχή με έργα τρίτων, αντιγραμμένα η γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς 
τον συμμετέχοντα. 
- Το κόστος συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 5 ευρώ για  μία φωτογραφία, σε 8 ευρώ για 2 
φωτογραφίες και 10 ευρώ για τρείς φωτογραφίες. 
Υποβολή φωτογραφιών  

- Οι φωτογραφίες υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή από 1 Μαΐου έως και 27 Ιουνίου 2016  στο 
χώρο του IlioupolisOnline Σκουφά 6 – Πλατεία Κανάρια και θα συνοδεύονται με την έντυπη δήλωση 
συμμετοχής. Ταυτόχρονα θα καταβάλλεται το ποσό συμμετοχής.  

Για φωτογραφίες που υποβάλλονται με email στο info@ilioupolisonline.gr θα πρέπει να 
αναφέρεται Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και το ποσό 
συμμετοχής θα καταβάλλεται εμπρόθεσμα στα γραφεία του IlioupolisOnline. 
Το όνομα των αρχείων θα έχουν τη μορφή Επώνυμο-Όνομα-Τοποθεσία-Μέσον π.χ Παπαδόπουλος-
Νίκος-Κεντρική Πλατεία-Κινητό.jpg 
- Σε περίπτωση έλλειψης η ανακρίβειας κάποιων στοιχείων δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή. 
Κριτική επιτροπή - βραβεία 

- Οι φωτογραφίες θα αξιολογηθούν από τριμελή κριτική επιτροπή.  
- Η κρίση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν θα γίνει δεκτή ένσταση, αντίρρηση ή άλλη 
διεκδίκηση. 
- Θα απονεμηθούν 3 βραβεία, 3 έπαινοι,  και ένα ειδικό βραβείο καλύτερης φωτογραφίας από 
κινητό. 
Το πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί στην καλύτερη  φωτογραφία ανεξάρτητα από το μέσον. Θα είναι 
μια φωτογραφική μηχανή DSLR. 
Τα επόμενα βραβεία θα είναι μειούμενης αξίας για τις άλλες καλύτερες φωτογραφίες. 
-Το βραβείο κοινού θα προκύψει από τις ψήφους των επισκεπτών κατά τη διάρκεια του τριημέρου 
της έκθεσης. 
Έκθεση και απονομή βραβείων 
- Η έκθεση με τις φωτογραφίες του διαγωνισμού  θα ξεκινήσει  στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 
την Δευτέρα 4 Ιουλίου ώρα 19:00 και η απονομή των βραβείων θα γίνει στο κλείσιμο της έκθεσης, 
την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 ώρα 21:00. Η έκθεση θα αποτελείται από μια φωτογραφία ανά 
συμμετέχοντα. Οι επισκέπτες μπορούν να ψηφίσουν έως  3 από τις εκτιθέμενες φωτογραφίες . 
Όλες οι φωτογραφίες του διαγωνισμού θα προβάλλονται συνεχώς σε οθόνη σε όλη την διάρκεια της 
Έκθεσης. Επίσης θα αναρτηθούν στην διαδικτυακή πύλη του IlioupolisOnline. 
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