WATERNET – PHOTO COMPETITION – ΦΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1st WATER.NET PHOTO CONTEST EDESSA –
Water World & 5 Human Senses
Intercultural Encounters

ΕΔΕΣΣΑ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ WATER.NET - O
κόσμος του νερού & οι 5 ανθρώπινες αισθήσεις - Διαπολιτισμικές
συναντήσεις

On behalf of Water.Net, “Water Protection Thematic Park Actions”
IPA-CBC project amateur photographers are invited to participate in the
photo contest co-organized by the Municipality of Edessa, Municipality
of Ohrid, Alexander Technical Institute of Thessaloniki and University
of Bitola / Faculty of Tourism in Ohrid, in collaboration with the
Waterfalls of Edessa Municipal Enterprise / Cultural Center of Edessa

Στα πλαίσια του προγράμματος Water.Net IPA-CBC, «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ " καλούνται ερασιτέχνες φωτογράφοι να συμμετάσχουν
στο διαγωνισμό φωτογραφίας που συνδιοργανώνεται από το Δήμο
Έδεσσας, Δήμο Οχρίδας, Αλέξανδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο στην Οχρίδα, σε συνεργασία
με τους Δημοτική Επιχείρηση Έδεσσας / Πολιτιστικό Κέντρο.

Through the art of photography, participants will have the chance to
express themselves and explore the cross border Water.Net area, a
crossroads and destination of the Balkan Peninsula. They will be able to
capture images that describe the coexistence and interaction of Balkan
Water World & 5 Human Senses, the challenge of being equal and
different at the same time.

Μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να εξερευνήσουν την
διασυνοριακή περιοχή Water.Net, ένα σταυροδρόμι και προορισμό της
βαλκανικής χερσονήσου. Θα είναι σε θέση να πάρουν τις εικόνες που
περιγράφουν τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση του Βαλκανικού
κόσμου του νερού & τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις, την πρόκληση του να
είναι όλα ίδια και διαφορετικά ταυτόχρονα.
Το θέμα του διαγωνισμού αναφέρεται σε εικόνες:

The contest theme refers to images of:
Φύση & ζωή με το νερό
Natural life & water
Different identities & cultures near water (locals, immigrants, tourists,
etc.)
Historical, traditional & modern neighborhoods and buildings near
water
Intercultural meetings in a public place using water (markets, parks,
museums etc)

Διαφορετικές ταυτότητες και κουλτούρες κοντά σε νερό (ντόπιοι,
μετανάστες, τουρίστες, κ.λπ.)
Ιστορικές, παραδοσιακές και σύγχρονες γειτονιές και κτίρια κοντά στο
νερό
Διαπολιτισμικές συναντήσεις σε δημόσιο χώρο με τη χρήση νερού
(αγορές, πάρκα, μουσεία κ.λπ.)
Κύκλος ζωής και καθημερινή ζωή με το νερό

Daily life & life cycle with water
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
CRITERIA
The photographs should reflect something beyond the tourist photo,
ideally to give a sense of water cultural sensitivity.
1. Aesthetic quality,
2. Creativity and
3. Relevance to the contest theme.
4. The photo should not have been awarded in another competition.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αντανακλούν κάτι πέρα από την τουριστική
φωτογραφία. Ιδανικά θα μπορούσαν να δώσουν μια αίσθηση του νερού
μέσα από μια αίσθηση πολιτισμού. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει :
1. αισθητική ποιότητα, 2. Δημιουργικότητα και 3. Συνάφεια με το
θέμα του διαγωνισμού. 4. Η φωτογραφία δεν θα πρέπει να έχει
βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό.
ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
Υποβολές από 1 Μαρτίου, 2016 έως 1 Ιούνη, 2016.

TIMELINE
Submissions open March 1, 2016 and close June 1, 2016.
During the last week of May 2016 the results of the competition will be
announced on the competition website.
In June 2016, the winning photographs and a selection of other
photographs will be displayed in an exhibition held in Water.Net Project
premises (Cultural Center of Edessa, Alexander TEI of Thessaloniki &
Faculty of Tourism in Ohrid). During the opening of the exhibitions the
prizes will be awarded to the winners.
ELIGIBILITY

Κατά την τελευταία εβδομάδα του Μάη 2016, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
Τον Ιούνιο του 2016, οι βραβευμένες φωτογραφίες και μια επιλογή από
άλλες φωτογραφίες θα εμφανίζονται σε μια έκθεση που
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις Water.Net Έργου (Πολιτιστικό
Κέντρο της Έδεσσας, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης & Σχολή
Τουρισμού στην Οχρίδα).
Κατά το άνοιγμα των εκθέσεων τα βραβεία θα απονεμηθούν στους
νικητές.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
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The contest is open for all adults (+18) EU citizens and citizens of
Western Balkan States.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους τους ενήλικες (18) Οι πολίτες της
ΕΕ και πολίτες των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων.

SUBMISSION GUIDELINES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

To participate, photographers must fill out the photo contest application
online and attach their photo, title of photo, place / city, date of photo
taken, name of the photographer. You can send also the application
form (into www.edessacity.gr) and photo file via email to:
info.edessacity@gmail.com / Subject Water.Net Photo Exhibition 2016

Για να συμμετάσχετε, οι φωτογράφοι πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση
διαγωνισμό φωτογραφίας σε απευθείας σύνδεση και να επισυνάψετε
φωτογραφία τους, ο τίτλος της φωτογραφίας, τόπος / πόλη, ημερομηνία
φωτογραφία που τραβήχτηκε, το όνομα του φωτογράφου. Μπορείτε να
στείλετε επίσης το έντυπο της αίτησης (υπάρχει στο www.edessacity.gr)
και το αρχείο φωτογραφίας μέσω e-mail στο:
info.edessacity@gmail.com / με Θέμα Έκθεση Water.Net Φωτογραφία
2016

Each participant may submit a maximum of 5 photos.
Photos must be in .jpeg or .jpg format and in their original size and
resolution. Every photo must be saved by a file name as a caption (brief
description) that will be used under the picture during the exhibition.
For example: traditional neighborhood .jpeg

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει κατ' ανώτατο όριο του 5
φωτογραφίες.

Each photo submitted to the contest is made public on the contest
website after approval of the administrator, provided that it meets the
conditions of the contest.

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε jpeg ή .jpg μορφή και στο αρχικό του
μέγεθος και την ανάλυσή τους. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να
αποθηκευθεί από ένα όνομα αρχείου ως λεζάντα (σύντομη περιγραφή)
που θα χρησιμοποιηθούν κάτω από την εικόνα κατά τη διάρκεια της
έκθεσης. Για παράδειγμα: traditional neighborhood .jpeg

Where participation is not accepted, a relevant email message will be
sent to the person concerned.
Technical specifications:
The competition accepted photos (digital) format jpeg, with high
resolution over 2.500 dpi (2,5mb), suitable for printing in size 70cm x
100cm..To file size to be sent can be up to 17 mb. Allow slight
processing on the luminance, contrast, convert a color photo to black
and white and all generally interventions that can in turn be made and
the darkroom.
Not allowed montage (composition), adding digital photo frame and
signature (watermark), removing, adding the image data and the partial
discoloration (part or element) of the image and any local treatment.
Additions in the photos such as borders, frames, watermarks, signatures
or copyright notices are not permitted. Participants may also submit a
photo collage.

Κάθε φωτογραφία που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό δημοσιεύεται στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μετά την έγκριση του διαχειριστή, υπό
την προϋπόθεση ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.
Όταν η συμμετοχή δεν είναι αποδεκτή, ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο.
Τεχνικές προδιαγραφές: Ο διαγωνισμός δεκτές φωτογραφίες (ψηφιακή)
μορφή JPEG, με υψηλή ανάλυση πάνω από 2.500 dpi (2,5mb), κατάλληλο
για εκτύπωση σε μέγεθος 70 εκατοστά x 100 εκατοστά το μέγεθος του
αρχείου που θα σταλεί μπορεί να είναι έως και 17 mb. Επιτρέπεται
ελαφρά επεξεργασία για τη φωτεινότητα, την αντίθεση, μετατροπή μιας
έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη και όλες γενικά τις παρεμβάσεις
που μπορούν με τη σειρά τους να γίνουν και στο σκοτεινό θάλαμο.
Δεν επιτρέπεται μοντάζ (σύνθεση), προσθέτοντας ψηφιακή κορνίζα και
υπογραφή (υδατογράφημα), την αφαίρεση, την προσθήκη των δεδομένων
εικόνας και το μερικό αποχρωματισμό (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας
και οποιαδήποτε τοπική παρέμβαση.
Προσθήκες στις φωτογραφίες, όπως τα σύνορα, πλαίσια,
υδατογραφήματα, υπογραφές ή σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων δεν
επιτρέπονται. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να υποβάλουν ένα κολάζ
φωτογραφιών.

JURY AND PRIZES
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
All submitted photos will be examined by the jury. Members of the jury
are:
Water.Net Teamwork
Project Management Team &
2 Representatives from each partner
Partners are, the Municipality of Edessa, Municipality of Ohrid,
Alexander Technical Institute of Thessaloniki and Faculty of Tourism in
Ohrid.
The jury members’ work is a voluntary contribution to the 1st

Όλες οι υποβληθείσες φωτογραφίες θα εξεταστούν από την κριτική
επιτροπή. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:
Water.Net Ομάδα Έργου- Διαχείρισης & 2 εκπρόσωποι από κάθε εταίρο
οι οποίοι είναι, ο Δήμος Έδεσσας, ο Δήμος Οχρίδας, το Αλέξανδρειο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο
στην Οχρίδα, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Έδεσσας /
Πολιτιστικό Κέντρο
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Water.Net Photo Contest.

Η εργασία των μελών της κριτικής επιτροπής είναι μια εθελοντική
συνεισφορά στο 1ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας Water.Net.

Prizes will be awarded as follows:
Τα βραβεία θα απονεμηθούν ως εξής:
WaterNet Award “Edessa Waterfalls” from Municipality of Edessa
WaterNet Award “Thessaloniki Sea View” from ATEITH
WaterNet Award “Ohrid Lake” from Municipality of Ohrid
WaterNet Award “Biliana Springs” from FTU Ohrid
WaterNet Award “Alexander’s Drop” from Project Teamwork
Accompanied by special memorable gifts.

Waternet Βραβείο "Έδεσσα Καταρράκτες» από το Δήμο Έδεσσας
Waternet Βραβείο "Θεσσαλονίκη Sea View" από Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
Waternet Award "Λίμνη Οχρίδα" από το Δήμο της ανάθεσης της Οχρίδας
Waternet "Biliana Springs" από FTU Οχρίδα
Waternet Award "Το νερό του Αλεξάνδρου" από την Ομάδα Έργου
Water.και συνοδεύονται από ειδικά αναμνηστικά δώρα.

TERMS AND CONDITIONS
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
By submitting in this photo contest, you agree to the entry rules, and the
following legal conditions:
The photos should clearly be about the topic of the contest:
"WaterNet – Clean Water, Clean Products and Clear Thoughts”
The participants acknowledge that Water.Net Project Partners or any
connected Water.Net Teamwork member legal assumes no
responsibility and is not liable for any image misuse by any third party.
The submitted photos must be original and entirely the work product of
the participant without infringing any third party's rights.
The participants warrant that they have obtained permission from the
persons pictured in their photographs.
Participants retain ownership and copyright for future use of their
photos. However, they assign to Water.Net teamwork permission to use,
reproduce, or promote them without payment or other consideration.
Participants should note that the printed photos will not be returned to
them.
Photos with inappropriate content (obscene, provocative, promotional
material) will not be accepted. Water.Net teamwork retains sole
discretion as to what constitutes inappropriate content.
All photos will be reviewed by the panel of judges, whose selections
will be final. Participants cannot win more than one prize at a time.

Με την υποβολή σε αυτό το διαγωνισμό φωτογραφίας, συμφωνείτε με
τους κανόνες εισόδου, καθώς και οι ακόλουθες νομικές προϋποθέσεις:
Οι φωτογραφίες θα πρέπει σαφώς να είναι σχετικές με το θέμα του
διαγωνισμού: «Waternet - καθαρό νερό, καθαρά προϊόντα και καθαρές
σκέψεις"
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι Εταίροι του Έργου Water.Net ή
οποιοδήποτε συνδεδεμένο νομικά μέλος του Water.Net δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κακή χρήση της εικόνας
από οποιονδήποτε τρίτο.
Οι υποβληθείσες φωτογραφίες θα πρέπει να είναι εντελώς πρωτότυπες και
το προϊόν εργασίας του συμμετέχοντα, χωρίς να παραβιάζει τα
δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
Οι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι έχουν λάβει άδεια από τα πρόσωπα που
απεικονίζονται στις φωτογραφίες τους.
Οι συμμετέχοντες διατηρούν την κυριότητα και τα πνευματικά
δικαιώματα για τη μελλοντική χρήση των φωτογραφιών τους. Ωστόσο,
αναθέτουν την άδεια στην Ομάδα Έργου του Water.Net για χρήση,
αναπαραγωγή, ή την προώθηση τους, χωρίς πληρωμή ή άλλο αντάλλαγμα.
Στους συμμετέχοντες θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τυπωμένες
φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν σε αυτούς.
Φωτογραφίες με ακατάλληλο περιεχόμενο (άσεμνες, προκλητικό,
διαφημιστικό υλικό) δεν θα γίνονται δεκτές. Η ομάδα έργου Water.Net
διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια ως προς το τι συνιστά ακατάλληλο
περιεχόμενο.
Όλες οι φωτογραφίες θα εξεταστούν από την επιτροπή, των οποίων οι
επιλογές θα είναι οριστικές. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να κερδίσουν
περισσότερα από ένα βραβεία.

CONTACT: Evangelos Kiriakou, Sakis Dimtsis
Tel. +30 23810 20300,
e-mail: info.edessacity@gmail.com
Water.Net, “Water Protection Thematic Park Actions” has been
approved and co-financed in the frame of EU IPA-CBC “Greece - The
former Yugoslav Republic of Macedonia” 2007-2013.
Partners are, the Municipality of Edessa, Municipality of Ohrid,
Alexander Technical Institute of Salonica and Faculty of Tourism in
Ohrid.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ευάγγελος Κυριακού, ο Σάκης Δήμτσης
Τηλ. +3023810 20300,
e-mail: info.edessacity@gmail.com
Water.Net, «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» με το ακρωνύμιο
¨WATER.NET» από τους Δήμο Έδεσσας, το Δήμο Οχρίδας, το
Πανεπιστήμιο Οχρίδας και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA Cross
Border program Greece – former Yugoslav Republic of Macedonia 20072013.

