
Κανονισμοί του Διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας 
"Χρώματα Ορθοδοξίας. Αλβανία" 

1. Διοργανωτές 
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ορθόδοξο Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Αλβανίας, την 
OrthPhoto.net και το Τμήμα Εκδόσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας. 
2. Συνεργάτης 
- 
3. Συνεργάτες Επικοινωνίας 
Radio Ngjallja, Radio Televizioni Shqiptar, Koha Jonë 
4. Χορηγοί  

-  
5. Διάρκεια 
Ο διαγωνισμός αρχίζει στις 10/04/2019 και λήγει στις 31/08/2019 
6. Στόχοι και επιδιώξεις 
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για να παρουσιάσει την ποικιλομορφία και την ομορφιά της Ορθοδοξίας 
στην Κύπρο. Μέσω αυτού του διαγωνισμού, που θα κορυφωθεί με την έκδοση ενός λευκώματος και 
μια έκθεση, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε στο ευρύτερο κοινό τη χριστιανική ζωή στην Κύπρο. 
Ψάχνουμε για εικόνες στις κατηγορίες:: 1. Εκκλησίες (αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες, σταυροί, ξωκλήσια, 
τοπίο, κλπ). 2. Άνθρωποι (κληρικοί και λαϊκοί, πορτραίτα κλπ.). 3. Ρεπορτάζ (Εκκλησιαστικά γεγονότα, 
Προσκυνηματικά). 4. Ανασύσταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αλβανία (η κατηγορία αυτή 
στοχεύει στην παρουσίαση της κανονικής ανασύστασης της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της 
Αλβανίας κατά τα τελευταία 27 χρόνια και στην προβολή διαφόρων πτυχών της ζωής της (οικοδομικό 
έργο, κλήρος, ορθόδοξοι νεολαία, υγεία, παιδεία, συμβολή στο πολιτισμό, ανθρωπιστικό έργο κ.λπ.). 
7. Όροι συμμετοχής / πνευματικών δικαιωμάτων 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. 
Οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν μεταξύ 10/04/2019 και 31/08/2019. 
7.1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν έως και 6 φωτογραφίες σε κάθε κατηγορία. 
7.2. Οι φωτογραφίες πρέπει να αποστέλλονται μαζί με τον τίτλο, τα στοιχεία του δημιουργού (όνομα, 
διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), χρονολογία και τοποθεσία λήψης της φωτογραφίας, (εάν είναι 
δυνατόν, σύνδεσμος με τους χάρτες Google ή το συντονισμό GPS) στη διεύθυνση: 
competition@orthphoto.net. 
7.3. Η ποιότητα και το μέγεθος της φωτογραφίας πρέπει να είναι: όχι μικρότερο από 2000 pixels σε 
οποιοδήποτε πλευρά (είναι καλύτερο να στείλετε το πρωτότυπο αρχείο) το μέγιστο μέγεθος του 
αρχείου φωτογραφίας είναι 18Mb. 
7.4. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι ο δημιουργός των φωτογραφιών και να κατέχει και να μπορεί να 
επιβεβαιώσει ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα για τις φωτογραφίες που υποβλήθηκαν. Οι  συμμετοχές 
που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή την άδεια άλλου προσώπου δεν μπορούν 
να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 
Οι φωτογραφίες δεν επιτρέπεται να περιέχουν παραπλανητικό, απειλητικό, ψευδές, αποπλανητικό, 
καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες ή εμπρηστικό 
περιεχόμενο. 
7.5. Η εγγραφή στο Διαγωνισμό δεν μεταβιβάζει την κυριότητα των δικαιωμάτων των φωτογραφιών 
που υποβάλλονται, αλλά συνιστά τη χορήγηση της άδειας προς τον Οργανωτή και τους συνεργάτες 
όπως περιγράφεται πιο κάτω. 
Με την συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι δίνουν το δικαίωμα στους διοργανωτές (OrthPhoto.net, 
Ορθόδοξο Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Αλβανίας και Πολωνική Ορθόδοξη Εκκλησία) να δημοσιεύουν τις 
φωτογραφίες τους στις εκδόσεις τους (λευκώματα, ημερολόγια, εκθέσεις). Οποιαδήποτε άλλη χρήση 
των φωτογραφιών απαιτεί την άδεια των συμμετεχόντων. Εάν οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους  διοργανωτές ή τους συνεργάτες, οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με αυτό με τουλάχιστον ένα αντίγραφο έντυπης έκδοσης. 
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7.6. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού είναι οριστικές και αμετάκλητες. Δεν θα 
υπάρξει αλληλογραφία σχετικά με τις αποφάσεις τους. 
7.7. Με την συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτούς τους κανόνες 
και συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτούς. 
7.8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δίνουν την άδειά τους για τη διαβίβαση των προσωπικών τους 
δεδομένων από τους διοργανωτές για τους σκοπούς του διαγωνισμού (σύμφωνα με τον νόμο για την 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων) 
8. Κριτική επιτροπή 
Η κριτική επιτροπή για το διαγωνισμό είναι διεθνής και αποτελείται από 5-7 μέλη. 
9. Βραβεία 
Τα παρακάτω βραβεία είναι διαθέσιμα σε αυτό το Διαγωνισμό: 

 
• Grand Prix: 600 ΕΥΡΩ 
• 1ο βραβείο σε κάθε κατηγορία: 200 ΕΥΡΩ 
• 2ο βραβείο σε κάθε κατηγορία: 100 ΕΥΡΩ 
• 3ο βραβείο σε κάθε κατηγορία: 50 ΕΥΡΩ 
• Τιμητική Διάκριση: Φωτογραφικό Λεύκωμα από μία από τις εκδόσεις των συνεργατών μας. 
(Ο αριθμός των τιμητικών διακρίσεων θα αποφασιστεί από την κριτική επιτροπή). 

 
 

Όλα τα χρηματικά έπαθλα θα δοθούν, με επιταγές που θα εκδοθούν από την Ορθόδοξο 
Αθτοκέφαλο Εκκλησία της Αλβανίας, κατά την τελετή βράβευσης ή θα αποσταλούν στους νικητές 
στην παρεχόμενη διεύθυνση. 
Οι νικητές θα είναι υπεύθυνοι για την αναφορά οποιωνδήποτε κερδών στις αρχές, όπως απαιτείται από 
το νόμο, και για την πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων μπορεί να οφείλουν για οποιοδήποτε έπαθλο. 


