Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τη φύση
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Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο+ Μπλε συνεχίζο
ντας την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα οικολογίας και
περιβάλλοντος, υλοποιεί διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τη φύση και τίτλο:
κάνε κλικ... στη φύση

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής :
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι που κατοικούν στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας
ηλικίας 15 έως 25 ετών.
2. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν θέμα εμπνευσμένο από την Φύση του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας.
3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να στείλει έως και 3 φωτογραφίες, σε ψηφιακή
μορφή στο info@prasinomple.gr
4. Φωτογραφίες με ψηφιακή παρέμβαση αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
5. Η κάθε φωτογραφία συνοδεύεται υποχρεωτικά με το όνομα, επίθετο, ηλικία, δνση και
τηλέφωνο του διαγωνιζόμενου,
σε άλλη περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή. Επιπλέον η φωτογραφία συνοδεύεται με μια
μικρή περιγραφή του θέματος
ή την τοποθεσία που έγινε η λήψη κλπ.
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6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η 30 Ιανουαρίου 2011
7. Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον επαγγελματία φωτογράφο Σωκράτη
Ευσταθόπουλο, τη ζωγράφο Ντιάνα Αθανασοπούλου και εκπρόσωπο της ΜΚΟ
Πράσινο+Μπλε, θα επιλέξουν τις 40 καλύτερες φωτογραφίες και από αυτές τις 3 πρώτες
με κριτήρια: το θέμα, την αισθητική, την έμπνευση και τη φαντασία ,τον συμβολισμό...
8. Οι 3 πρώτες φωτογραφίες κερδίζουν :
1η μία ψηφιακή photo camera KODAK M 55 12MP 5x Optical Zoom
2η μία ψηφιακή photo camera OLYMPUS FE 4050 12MP 4x Optical Zoom

3η μία ψηφιακή photo camera KODAK MD 30 12MP 3x Optical Zoom
Και οι 40 φωτογραφίες θα δημοσιευτούν σταδιακά μέσα στο 2011 στο μηνιαίο περιοδικό
Πράσινο+Μπλε
9. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, θα αναρτηθούν στο website της ΜΚΟ Πράσινο+Μπ
λε
www.prasinomple.gr
στις 25 Φεβρουαρίου 2011 και θα δημοσιευτούν στο περιοδικό Πράσινο+Μπλε το οποίο
διανέμεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2011.
Πληροφορίες - διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 26340 25016 από 10.00πμ έως 14.00μμ.
Στόχος μας είναι η εμπλοκή και ευαισθητοποίηση των νέων, σε μια ενέργεια δημιουργικής
έκφρασης μέσα από
την φωτογραφία, με θέμα τη φύση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Ξύδης Τάσος
Υπεύθυνος Συντονισμού Δράσεων
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