
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photocitizens 

Πώς να συμμετάσχετε: 

- Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο Ανοικτό Κάλεςμα 

ςτζλνοντασ τισ φωτογραφίεσ τουσ μζςω www.wetransfer.com ςτο  

competition@photometria.gr και ςυμπλθρϊνοντασ τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. Το 

κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι 12 ευρϊ για 4-5 φωτογραφίεσ και το ποςό κατατίκεται ςτο 

www.photobookstore.gr 

- 4 - 5 φωτογραφίεσ (RGB, JPG format - μζγιςτο πλάτοσ 1024 pixels και μζγιςτο φψοσ 

768 pixels, 72dpi, όχι μεγαλφτερο από 500 KB). Εφόςον επιλεχκοφν, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα κλθκοφν να αποςτείλουν φωτογραφίεσ ςε μεγαλφτερθ ανάλυςθ. 

Αυτζσ κα χρειαςτεί να είναι JPGS ςε μζγεκοσ A3 (420mm x 297mm), 300dpi. 

- Τα jpg αρχεία πρζπει να ονομαςτοφν ωσ εξισ: 

Επϊνυμο_Όνομα_Τίτλοσ_Εκνικότθτα_Χϊρα_Αρικμόσ (όπου Εκνικότθτα δθλϊνεται 

θ εκνικότθτα του επιλεγμζνου κζματόσ. Όπου Χϊρα δθλϊνεται ο οργανιςμόσ μζςω 

του οποίου ςυμμετζχετε. Όπου Αρικμόσ δθλϊνεται ο αρικμόσ του ζργου ςε μία 

ςειρά από το 1 ζωσ το 5. Παράδειγμα ονοματοδοςίασ αρχείου: 

Kazantzakis_giorgos_english_photometriajpg. 

- Διλωςθ του καλλιτζχνθ ι τίτλοσ (ςτα Αγγλικά) ζωσ 250 λζξεισ. 

- Αίτθςθ (ςτα Αγγλικά). 

- Καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ ςυμμετοχϊν ζχει οριςτεί θ 30θ Νοεμβρίου 

2016 και ϊρα 23:59 (GMT +2). 

Για να κρικεί ζγκυρθ θ ςυμμετοχι κα πρζπει να ζχουν αποςταλεί οι φωτογραφίεσ 

και να ζχει κατατεκεί και το ποςό ςυμμετοχισ (12 ευρϊ). 

Τα Πνευματικά Δικαιώματα  

- Όλεσ οι ςυμμετοχζσ κα πρζπει να αποτελοφν πρωτότυπα ζργα και οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να είναι είτε οι μοναδικοί κάτοχοι είτε οι εκδοχείσ των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

- Με τθν διλωςθ υποψθφιότθτάσ τουσ ςτο project, οι ςυμμετζχοντεσ διατθροφν 

πλιρθ πνευματικά δικαιϊματα πάνω ςτο ζργο τουσ. Ωςτόςο, οι ςυμμετζχοντεσ 

επίςθσ ςυναινοφν ςτισ δεςμεφςεισ που προκφπτουν από τουσ νομικοφσ όρουσ που 

διζπουν τθ χριςθ του Facebook. Οι ςυμμετζχοντεσ επίςθσ παραχωροφν ςτουσ 

διοργανωτζσ το δικαίωμα να εκδϊςουν και να εκκζςουν τισ φωτογραφίεσ τουσ. 

- Για αυτι τθ χριςθ δεν καταβάλλεται κάποιο ποςό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ από τουσ 

διοργανωτζσ. 

- Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διατθριςουν το πρωτότυπο ψθφιακό αρχείο / 

αρνθτικό τθσ ςυμμετοχισ τουσ κακϊσ είναι δυνατόν να τουσ ηθτθκεί να αποδείξουν 



τθν πρωτοτυπία και τθν κυριότθτα του ζργου τουσ, κακϊσ και να παράςχουν ςτουσ 

διοργανωτζσ τθ φωτογραφία τουσ ςτθ μζγιςτθ δυνατι ανάλυςθ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφνται να επικοινωνιςουν μζςω e-mail ςτθ 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: competition@photometria.gr 

competition@photometria.gr

