
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 

Θέμα: «Η Λάρνακα μέσα από τα μάτια των νέων – Θάλασσα, Φύση, Καθημερινή Ζωή» 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για νέους του Δήμου Λάρνακας 

και του Ανοικτού Σχολείου και έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία στους νέους να αναδείξουν 

μέσα από το φωτογραφικό τους φακό, τις ομορφιές της Λάρνακας. 

Διάρκεια του Φωτογραφικού Διαγωνισμού:  28 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι 28 Ιανουαρίου 2023. 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

• Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτόν ερασιτέχνες νέοι/ες 

ηλικίας 15 - 35 ετών, κάτοικοι Κύπρου. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν 

επαγγελματίες φωτογράφοι. 

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό τόσο με έγχρωμες, όσο 

και με ασπρόμαυρες φωτογραφίες. 

• Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει μέχρι και τέσσερις (4) φωτογραφίες εκ των 

οποίων θα μπορεί να βραβευτεί μόνο η μία. 

• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό με φωτογραφίες που έχουν τύχει  βράβευσης 

σε άλλους διαγωνισμούς ως την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ή η ταυτόχρονη 

συμμετοχή σε άλλους διαγωνισμούς με το ίδιο υλικό. Εάν διαπιστωθούν παραβιάσεις των 

όρων, τότε η συμμετοχή ακυρώνεται αυτόματα.  

• Οι φωτογραφίες να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας 

σε μορφή αρχείου JPΕG (μεγαλύτερο του 1 MB), συνημμένες (attached)  στην  ηλεκτρονική 

διεύθυνση asdlarnaka@gmail.com ή μέσω https://wetransfer.com/στην ίδια ηλεκτρονική 

διεύθυνση. 

• Μαζί με την κάθε φωτογραφία στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει αναγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο (κυπριακός αριθμός): 
Ημερομηνία γέννησης:  
Τίτλο της φωτογραφίας και περιοχή λήψης φωτογραφίας: 
Η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει το δικό της τίτλο. 
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Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλονται οι συμμετοχές πρέπει να 
αναγράφεται:Φωτογραφικός Διαγωνισμό Δήμου Λάρνακας. 
 
Οι συμμετοχές που δεν θα έχουν τα στοιχεία αυτά,  θα θεωρούνται είναι άκυρες. 

• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι οι πνευματικοί δημιουργοί της κάθε φωτογραφίας 

που υποβάλλει. Με την υποβολή της συμμετοχής, αυτόματα οι συμμετέχοντες δηλώνουν 

ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, και αποτελούν αποκλειστικά δικό τους δημιούργημα. Επίσης 

συναινούν στην πιθανή χρησιμοποίηση των φωτογραφιών τους από τον Δήμο Λάρνακας, 

σε εκθέσεις, ιστοτόπους, λευκώματα ή αφίσες κτλ. 

• Οι φωτογραφίες θα κριθούν από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από το Δήμο Λάρνακας. 

• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου Λάρνακας. 

• Μετά το τέλος του Διαγωνισμού θα ακολουθήσει έκθεση φωτογραφίας, στην  οποία θα 

παρουσιαστούν οι νικήτριες φωτογραφίες καθώς επίσης και άλλες επιλεγμένες 

φωτογραφίες. Η ημερομηνία διεξαγωγήςτης έκθεσης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο 

στάδιο. 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24822823/99817979 και στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdlarnakas@gmail.com  

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Τα βραβεία θα είναι ως ακολούθως: 

• 1ο Βραβείο 300 ευρώ 

• 2ο Βραβείο 200 ευρώ 

• 3ο Βραβείο 100 ευρώ 
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