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Διαγωνισμός Φωτογραφίας – Ανακοίνωση 

 

Ο ΚΟΤ ανακοινώνει την έναρξη διαγωνισμού φωτογραφίας, απευθυνόμενος 

τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες φωτογράφους, στα πλαίσια 

του Μήνα Κρασιού (Νοέμβριος 2014). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, στις 11:00. 

Περισσότερες λεπτομέρειες και έγγραφα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 

του Οργανισμού www.visitcyprus.biz (ενότητα Ανακοινωθέντα) ή email 

MariaSokratous@visitcyprus.com.  

 

http://www.visitcyprus.biz/
mailto:MariaSokratous@visitcyprus.com
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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΥΠΡΟΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ» 

 

 

1. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (στο εξής ΚΟΤ)  προκηρύσσει διαγωνισμό 

φωτογραφίας με γενικό θέμα ‘Κύπρος, Δρόμοι του Κρασιού» . Το θέμα «Κύπρος, Δρόμοι 

του Κρασιού» περιλαμβάνει: 

Δρόμους του Κρασιού (7 διαδρομές) 

Κυπριακό Κρασί 

Κυπριακό Αμπέλι 

Γαστρονομία με βάση το Κρασί 

 

2. Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

a. Στο διαγωνισμός μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες ή ερασιτέχνες 

φωτογράφοι 

b. Ο κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μέχρι και με 5 

φωτογραφίες οι δύο εκ των οποίων θα πρέπει απαραίτητα να είναι έγχρωμες. 

c. Είναι αποδεκτές έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες με θέμα «Κύπρος, 

Δρόμοι του Κρασιού» . Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ληφθεί 

την περίοδο που αρχίζει από την 1/1/2012 μέχρι και σήμερα. Οι φωτογραφίες θα 

πρέπει να καλύπτουν μόνο τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.  

d. οι φωτογραφίες  θα μπορούν να περιλαμβάνουν και πρόσωπα νοουμένου ότι 

υπάρχει εξασφαλισμένη έγκριση για δημοσίευση των φωτογραφιών από το κάθε 

πρόσωπο ξεχωριστά, που τυχόν εμφανίζεται σε φωτογραφία/ιες, (ΕΝΤΥΠΟ 3). 

e. Διαστάσεις: η μικρότερη αποδεκτή διάσταση κάθε φωτογραφίας 2500 Pixels  

f. Διαμόρφωση: οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή, με 

διαμόρφωση JPEG ή TIFF  
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g. Δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών: Όλα τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία 

των φωτογραφιών (τόσο αυτών που θα βραβευτούν όσο και αυτών που θα 

αγοραστούν από τον ΚΟΤ) θα ανήκουν στους φωτογράφους όμως θα εκχωρείται 

στον Οργανισμό το δικαίωμα χρήσης τους σύμφωνα με τους όρους της 

‘Ανέκκλητης συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης’ που περιλαμβάνεται ως 

Έντυπο 2 στον παρόντα διαγωνισμό. Επίσης για περίοδο τριών (3) χρόνων το 

φωτογραφικό υλικό δε δύναται να δοθεί, πωληθεί ή αναπαραχθεί με οποιοδήποτε 

τρόπο από το δημιουργό. 

 

 

 

3. Βραβεία και Αμοιβή για φωτογραφίες που θα επιλεγούν 

Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στα 750 ευρώ. Το δεύτερο βραβείο ανέρχεται στα 500 

ευρώ. Το τρίτο βραβείο ανέρχεται στα 250 ευρώ. 

Οι βραβευθείσες φωτογραφίες και οι καλύτερες 47 φωτογραφίες (σύνολο 50) θα 

χρησιμοποιηθούν για έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια του Μήνα Κρασιού κατά το 

Νοέμβριο του 2014. Για κάθε μία από τις 50 φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα 

καταβληθεί ως αμοιβή στον φωτογράφο ποσό 15 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Σημειώνεται ότι ο ΚΟΤ έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να αγοράσει αν το 

επιθυμεί μέχρι και 100 επιπλέον φωτογραφίες που θα επιλέξει και η αμοιβή του 

φωτογράφου για κάθε μια φωτογραφία που θα επιλεγεί θα είναι 15 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

 

 

4. Επιλογή  

Η  αξιολόγηση  όλων  των φωτογραφιών  που θα  κατατεθούν στον Οργανισμό θα γίνει 

από επιτροπή που συστάθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Η επιτροπή θα επιλέξει 

τις φωτογραφίες με βάση το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και τις ανάγκες του Οργανισμού 

που αποσκοπούν στη προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό και που γίνεται μέσω 

διάφορων μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως έντυπα, ιστοσελίδα κ.α. τόσο από τον 

Οργανισμό όσο και από τους συνεργάτες του. Η αξιολόγηση θα βασιστεί επίσης στη 

δύναμη της φωτογραφίας να πείσει τον τουρίστα να επισκεφθεί την Κύπρο για διακοπές. 
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5. Τρόπος Υποβολής Φωτογραφιών 

Οι φωτογράφοι πρέπει να υποβάλουν τις φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή για 

αξιολόγηση συνοδευόμενες από το ΕΝΤΥΠΟ 1, το αργότερο μέχρι  την Τρίτη 7/10/2014 

και ώρα 11:00 π.μ. σε κλειστό φάκελο στην κα Μαρία Σωκράτους στα  γραφεία   του ΚΟΤ   

στην  διεύθυνση: Λεωφόρος  Λεμεσού   19,  5ος   όροφος, γραφείο 5, Λευκωσία. 

 

 

6. Παράδοση Φωτογραφιών και Υπογραφή Ανέκκλητης Συμφωνίας 

Με την τελική επιλογή των φωτογραφιών θα ενημερωθούν οι φωτογράφοι αν έχουν 

επιλεγεί φωτογραφίες τους και αν ναι, για την ποσότητα των φωτογραφιών που 

ενδιαφέρεται να αποκτήσει ο ΚΟΤ.  

Όλοι οι ψηφιακοί δίσκοι με το περιεχόμενο τους θα επιστραφούν σε όλους τους 

φωτογράφους ανεξάρτητα αν περιέχουν φωτογραφίες που θα επιλεγούν η όχι. Οι 

φωτογραφίες που θα επιλεγούν από τον Οργανισμό θα πρέπει να παραδοθούν από τους 

φωτογράφους εκ νέου στην μορφή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω μαζί με 

κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο 2. 

 

 

7. Απονομή Βραβείων 

Η απονομή των βραβείων θα γίνει στην τελική εκδήλωση του Μήνα Κρασιού την 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.



4 

 

 
 
 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση                                                       Κυπριακή Δημοκρατία                                                              ΚΟΤ               

  
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

 

Προς: 

To: 

ΘΕΜΑ: 

Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού 

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Κύπρος, Δρόμοι του Κρασιού» 

 

Αφού μελέτησα τους όρους του πιο πάνω διαγωνισμού φωτογραφίας και αφού έχω 

αποκτήσει πλήρη αντίληψη των όσων αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη και όρους του 

διαγωνισμού, εγώ ο πιο κάτω υπογεγραμμένος υποβάλλω στα πλαίσια του πιο πάνω 

διαγωνισμού φωτογραφίας .............φωτογραφίες (μέχρι 5)  σύμφωνα με τον ακόλουθο 

κατάλογο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Κατάλογος Φωτογραφιών που υποβάλλονται:  

Α/Α ΘΕΜΑ  ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

ΑΛΛΕΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  

     

     

     

     

     

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ καταλόγου φωτογραφιών και ονομασίας των files 

των αρχείων του ψηφιακού δίσκου.  

 

 

 

Στοιχεία Φωτογράφου  

(Να συμπληρωθεί ότι ισχύει)  

 

Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται από  

Όνομα Δημιουργού:  
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……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Υπογραφή……………………………………….   Ημερομηνία………………………… 

 

 

 

Διεύθυνση:  

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Διεύθυνση επικοινωνίας (αν είναι διαφορετική)  

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

……………………………………………………………………………………… 

 

Τέλεφαξ 

Επικοινωνίας…………………………………………………………………………………………. 

Email 

Επικοινωνίας……………………………………………………………………………………………

. 

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. (χώρα εγγραφής  στο Μητρώο Φ.Π.Α.) (αν ισχύει) 

……………………………………………………. 

 

Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας (αν δεν ισχύει Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.) 

………………………………………………………….
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ΕΝΤΥΠΟ 2 

 

ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

Με την παρούσα έγγραφη συμφωνία εγώ/εμείς (όνομα) ..............................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

(διεύθυνση)  ..................................................................................................................  

δημιουργός/οι και αποκλειστικός/οι δικαιούχος/οι των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί του φωτογραφικού έργου που έχει επιλεγεί (αναφέρεται συνημμένος 

κατάλογος φωτογραφιών και λεπτομέρειες)  ................................................................. 

 ......................................................................................................................................  

και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, συμφωνούμε ομού και αλληλέγγυα όπως 

παραχωρήσω/ουμε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού άδεια χρήσης επί αυτού 

του προαναφερθέντος φωτογραφικού έργου 

της ισχύος της συμφωνίας αρχομένης από της υπογραφής της. 

Τα δικαιώματα χρήσης παραχωρούνται επ’ αόριστον και για απεριόριστη χρήση στον 

Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες, 

για τη προώθηση προβολή και διαφήμιση του Κυπριακού Τουρισμού όπου και όπως 

κρίνει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και δι’ οποιονδήποτε μέσων και τρόπων 

είτε ηλεκτρονικά είτε άλλως πως όπως με την: 

Αναπαραγωγή των φωτογραφιών με κάθε είδους τεχνικό μέσο 

Απεριόριστη χρήση και προσαρμογή των φωτογραφιών επί παντός εντύπου 

υλικού, όπως καταχωρήσεις, υπαίθρια (αφίσες, μέσα συγκοινωνίας, στάσεις 

λεωφορείων κ.λ.π.), φυλλάδια, αφισέτες, direct mail, υλικό σημείων πώλησης, 

δελτία τύπου, συσκευασίες, και οτιδήποτε άλλο για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών προβολής της Κύπρου μέσω του ΚΟΤ.   

Προβολή των εν λόγω φωτογραφιών στο internet και γενικά παρουσίαση στο 

κοινό με κάθε άλλο τρόπο καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Διάθεση των φωτογραφιών σε οιονδήποτε συνεργάτη του Οργανισμού μη 

εξαιρουμένου και οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που κατεβάζει 

(download) τις φωτογραφίες από την ιστοσελίδα του ΚΟΤ για χρήση τους 

χωρίς την έγκριση του. 

Για περίοδο 3ων ετών από την υπογραφή της συμφωνίας ο ΚΟΤ θα έχει άδεια 

αποκλειστικής χρήσης και το προαναφερθέν φωτογραφικό έργο δε δύναται να δοθεί, 

πωληθεί ή αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το δημιουργό. Νοείται 

περεταίρω ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ως κάτοχος της άδεια χρήσης 

του προαναφερθέντος φωτογραφικού έργου οφείλει και δεσμεύεται να αναγνωρίζει 

τον/ους δημιουργό/ους και δικαιούχο/ους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

κατά την χρήση του έργου εκτός από εκεί που τεχνικά δεν είναι δυνατόν. Σε 
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περίπτωση διάθεσης των φωτογραφιών σε συνεργάτες του ΚΟΤ, ο ΚΟΤ δεν θα φέρει 

ευθύνη σε περίπτωση που οι συνεργάτες δε δημοσιεύσουν το όνομα του 

δημιουργού. 

Ακόμα περαιτέρω δηλώνω/ουμε ότι έχω/έχουμε εξασφαλίσει την ανέκκλητη και χωρίς 

περιορισμούς συγκατάθεση του προσώπου / των προσώπων που εμφανίζεται / 

εμφανίζονται ή παρουσιάζονται στο (φωτογραφικό) υλικό για κάθε νόμιμη χρήση του 

και σκοπό από μέρους μου/μας χωρίς καμία απαίτηση ή αξίωση από μέρους 

του/τους ή από οποιοδήποτε άλλο που νόμιμα θα χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό. 

 

 

Η συμφωνία διέπεται από τους νόμους και το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

Υπογραφή Δημιουργού 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία Υπογραφής…………………………………………………. 

 

 

 


