
 
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Η Δθελονηική Ομάδα Γράζης: Σο Κάζηρο ηης Υίοσ, Ένας 

Υαμένος Παράδειζος ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηζκέλσλ 

δξάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ νηθηζκνύ ηνπ 

Κάζηξνπ ηεο Χίνπ, πξνθεξύζζεη διαγφνιζμό εραζιηετνικής 

θφηογραθίας κε ζέκαηα: «Μνημεία» θαη «Οικιζμός». 

 

Όροι σμμεηοτής 

 
1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ άπαληεο ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα απνζηείινπλ ηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπο έσο θαη ηελ Πέμπηη 20 Ιοσνίοσ 2013 θαη απνδέρνληαη 

αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

2. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο δελ έρνπλ ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Ε.Ο.Δ. θαζώο θαη νη ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ. 

3. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απνδέρνληαη ην δηθαίσκα ηεο Ε.Ο.Δ. λα θάλεη ρξήζε 

ησλ θσηνγξαθηώλ ζε κειινληηθέο δξάζεηο. Η Ε.Ο.Δ εγγπάηαη ηελ απζηεξή 

αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ θσηνγξάθνπ. 

4. Οη θσηνγξαθίεο ζα είλαη απνδεθηέο εθόζνλ:  

- Θα έρνπλ παξαιεθζεί έσο θαη ηελ Πέμπηη 20 Ιοσνίοσ 2013 είηε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζην email ηεο  νκάδαο chioscastlephoto@gmail.com, 

είτε θαηόπηλ ζπλελλνήζεο ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 6937885421, 

6985083952 θαη 6972991007. 

- Έρνπλ ππνβιεζεί αξηζκεκέλεο θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο. 

- Δελ έρνπλ αλάιπζε κηθξόηεξε από 5 Megapixel. 

- Εκπεξηέρνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα (όνομα, επώνσμο, 

ηηλέθφνο επικοινφνίας, email και ηίηλο θφηογραθίας). 

- Οη ιήςεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ ίδην ην ζπκκεηέρνληα. 

mailto:chioscastlephoto@gmail.com


5. Η Ε.Ο.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ θσηνγξαθηώλ 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ηη ζειρά προηίμηζης πνπ έρεη ππνβάιεη ν 

δηαγσληδόκελνο. 

ΒΡΑΒΔΙΑ 

 

Θα απνλεκεζνύλ ηξία βξαβεία: 

 

1
ο
 Βραβείο: Έλα ηαμίδη ζηελ Σνπξθία γηα δύν άηνκα, κε δσξεάλ δηακνλή 

γηα έλα βξάδπ πξνζθνξά ηνπ Πξαθηνξείνπ ΜΗΝΙΩΣΗ. 

2
ο
 Βραβείο: Έλα ηαμίδη ζηελ Σνπξθία γηα έλα άηνκν, πξνζθνξά ηνπ 

πξαθηνξείνπ SUNRISETOURS. 

3
ο 
Βραβείο: Έλαο θσηνγξαθηθόο εμνπιηζκόο πξνζθνξά ηνπ 

παξαδνζηαθνύ θαθέ θαη δαραξνπιαζηείνπ ΗΛΙΑΣΡΑ 

 

Οη θσηνγξαθίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ ζα παξνπζηαζηνύλ ζε 

έκθεζη καηά ηη διάρκεια ηοσ 2οσ Φεζηιβάλ Κάζηροσ Υίοσ 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζε αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κάζηξνπ ην κήλα 

Ιούλιο. 

Η επηινγή ησλ ηξηώλ θαιύηεξσλ θσηνγξαθηώλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε άμεζη υηθοθορία από ηοσς επιζκέπηες 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Σα νλόκαηα ησλ ληθεηώλ ζα 
αλαθνηλσζνύλ κε ην πέξαο ηεο έθζεζεο ζην  site 

www.chioscastle.gr. 

  
 

 
Για περιζζόηερες πληροθορίες: 

 

Email: chioscastlephoto@gmail.com 

 

Σηλέθφνα επικοινφνίας: 6937885421,6985083952θαη 6972991007   

 

Ιζηοζελίδα: www.chioscastle.gr 

 

 

Η Πξόεδξνο            Η γξακκαηέαο 
Αξηζηέα αξξή                                           Δέζπνηλα  Κξόθνπ 
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