
Ζητοφμενα και όροι συμμετοχής στο Photometria International Photography 

Festival 

Το κόςτοσ κάκε ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτα 15 ευρϊ (για τθν καταβολι του ποςοφ 

ακολουκιςτε τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

http://photobookstore.gr/index.php/seminars/portfolio-contest,-parallel-voices-

detail). 

Κάκε φωτογράφοσ κα πρζπει να ςτείλει τισ 15 φωτογραφίεσ του ςε ψθφιακι μορφι 

μζςω Wetransfer.com ςτο portfolio@photometria.gr. Επίςθσ, κα πρζπει να 

ςθμειωκοφν και τα παρακάτω ςτοιχεία (με ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ): 

- Τίτλοσ ζργου 

- Ονοματεπϊνυμο 

- Πατρϊνυμο 

- Διεφκυνςθ/Πόλθ 

- Τθλζφωνο 

Η μεγάλθ πλευρά των φωτογραφιϊν που κα αποςταλοφν κα πρζπει να είναι 1500 

pixels, ανάλυςθ 300 ppi. Τελευταία θμζρα αποςτολισ των φωτογραφιϊν ορίηεται θ 

30θ Νοεμβρίου 2016. 

Για να κρικεί ζγκυρθ θ ςυμμετοχι κα πρζπει να ζχει αποςταλεί το portfolio και να 

ζχει κατατεκεί και το ποςό ςυμμετοχισ (15 ευρϊ). 

Σε περίπτωςθ που οι φωτογραφίεσ απεικονίηουν πρόςωπα εν αγνοία τουσ ι χωρίσ 

τθν ζγκριςθ τουσ, τθν ευκφνθ φζρει αποκλειςτικά ο φωτογράφοσ ςτον οποίο ανικει 

το ζργο και όχι το Photometria International Photography Festival. 

Για τα portfolios που κα διακρικοφν κα ηθτθκεί ζνα ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα 

και μία περιγραφι του ζργου (με ελλθνικοφσ και λατινικοφσ χαρακτιρεσ). Από τουσ 

διακρικζντεσ του διαγωνιςμοφ, κα ηθτθκεί εγκαίρωσ να ςτείλουν τισ φωτογραφίεσ 

τουσ ςε πλιρθ ανάλυςθ για τθν ζκκεςθ που κα ακολουκιςει. 

Τα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του φεςτιβάλ 

(www.photometria.gr), ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ενϊ οι νικθτζσ κα 

ενθμερωκοφν και μζςω e-mail. 

Τα portfolios που κα διακρικοφν κα αποτελζςουν το υλικό των εκκζςεων με τίτλο 

"Parallel Voices" που κα γίνουν ςε χϊρουσ που κα ανακοινωκοφν από το φεςτιβάλ. 

Το Photometria International Photography Festival διατθρεί το δικαίωμα να 

χρθςιμοποιιςει τισ φωτογραφίεσ που κα διακρικοφν ςτθν προϊκθςθ των εκκζςεων  

αυτϊν, κακϊσ και ςε μελλοντικζσ προωκθτικζσ ενζργειεσ του φεςτιβάλ με αναφορά 

ςτον δθμιουργό ςτον οποίο ανικει το ζργο.Τα εκτυπωμζνα portfolio κα κρατθκοφν 

ςτο αρχείο του φεςτιβάλ, το οποίο διατθρεί το δικαίωμα διαχείρθςισ τουσ και 

μελλοντικισ επανζκκεςισ τουσ. 

Η αποςτολι των portfolio ςθμαίνει τθν αποδοχι των παραπάνω όρων του φεςτιβάλ 

από τον εκάςτοτε ςυμμετζχοντα. 
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