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1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε.Φ.Ε.
HELLENIC MODERN CULTURE

υπό την αιγίδα

Η Ε.Φ.Ε. προσκαλεί όλους που ζουν τον σύγχρονο Ελληνικό Πολιτισμό στη χώρα μας να τον
αποτυπώσουν φωτογραφικά και να συμμετάσχουν στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας
“Hellenic Modern Culture” για να δημιουργηθούν οι εκθέσεις που θα περιοδεύουν στο εξωτερικό.
Μέσα από αυτές τις εκθέσεις επιδιώκουμε να αναδεχθεί η παραγωγή του σύγχρονου πολιτισμού μας στις
κλασσικές και σύγχρονες τέχνες, δράσεις σωματείων και ομάδων που προσφέρουν στην κοινωνία, έργα
νέων καλλιτεχνών με σύγχρονο τρόπο παρουσίασης αλλά και τα σύγχρονα επιτεύγματα του ελληνισμού
όπως εγκαταστάσεις, υποδομές, νέα μουσεία κλπ.. Σκοπός των εκθέσεων είναι να αναδείξουμε τον
σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες για να αλλάξει η εικόνα της χώρας μας που
παραπέμπει μόνο σε τουριστικό προορισμό και την τελευταία 4ετία σε οικονομική κρίση.
Η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους:
Στάθη Ευσταθιάδη EFIAP, ESFIAP Γενικό Έφορο Ε.Φ.Ε.
Σπύρο Ιατρόπουλο Efiap/gold, ESFIAP Πρόεδρο Ε.Φ.Ε.
Άλκη Ξ. Ξανθάκη Μ.Α., ESFIAP Ιστορικό Φωτογραφίας-Συγγραφέας,
θα επιλέξει για εκθέσεις που θα γίνουν στο εξωτερικό 50 ασπρόμαυρες και 50 έγχρωμες φωτογραφίες.
OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
2.
3.

Στους διαγωνισμούς μπορεί να λάβει μέρος κάθε φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., που ζει μόνιμα
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι της 14 Φεβρουαρίου 2014 4 έργα συνολικά για
κάθε κατηγορία συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής.
Διαστάσεις: Μικρή πλευρά 30 εκ., η μεγάλη πλευρά από 30 - 40 εκ. Ανάλυση 300 dpi σε μορφή jpg
να μην υπερβαίνει το 2 MB. Μορφή περιγραφής αρχείου:
MP(κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός)_(τίτλος έργου) π.χ.
CP_papadopoulos_01_thalassografies, κλπ. για την έγχρωμη.
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Δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα και καταβάλλεται στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.
ή στον λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR5901101650000016595208212 Δικαιούχοι: Σπύρος
Ιατρόπουλος - Δημήτρης Μαστοράκος.
Τα αρχεία πρέπει να παραδοθούν:
α. Σε CD ιδιοχείρως στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής e-mail
β. Με e-mail: contest@efe.com.gr με την ένδειξη «HELLENIC MODERN CULTURE».
Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα λάβει τον κατάλογο της έκθεσης και το DVD (slideshow).
Όλοι οι συμμετέχοντες που τα έργα τους θα επιλεχθούν για την έκθεση θα λάβουν εκτός από τον
κατάλογο και το DVD (slideshow) αναμνηστικό μετάλλιο της Ε.Φ.Ε. και Δίπλωμα.
Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της
εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με
οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές,
έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD-DVD, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες
με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο
αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή
τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να
αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των
διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους
όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή, κ.λ.π.) αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από την κρίση.
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