ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α’θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας και τη
Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας των ακτών του Δήμου με θέμα: “Go
blue”.
Θέμα:
Το θέμα είναι ανοικτό στην προσωπική αντίληψη των μαθητών. Η αξιολόγησή των φωτογραφιών θα
επικεντρωθεί στη σύνθεση και στη σχέση τους με το θέμα του διαγωνισμού. Η πρωτοτυπία προσέγγισης
του θέματος και ο τρόπος αποτύπωσής της θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση.
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Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Ηγουμενίτσας.
Κάθε σχολική μονάδα (Δημοτικό σχολείο) μπορεί να υποβάλλει μέχρι 10 (δέκα) φωτογραφίες,
έγχρωμες ή ασπρόμαυρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση blueflag@igoumenitsa.gr .
Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή (αρχείο jpg), με όνομα αρχείου τη Σχολική Μονάδα
με λατινικούς χαρακτήρες και αύξοντα αριθμό από 01 έως 10 (π.χ. 1dimotiko_01.jpg).
Η μεγάλη πλευρά των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι από 3200 έως 5600 pixels, σε αρχείο JPG, που
να μην ξεπερνά τα 8MB (για πρακτικούς λόγους, η αποστολή μπορεί να γίνει και με τη χρήση
εφαρμογών, όπως το wetransfer ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εφαρμογή).
Στο mail συμμετοχής πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία της διαγωνιζόμενης
σχολικής μονάδας: ονομασία σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.
Δεν επιτρέπεται να αποσταλούν φωτογραφίες που κατέβηκαν από το διαδίκτυο ή ανήκουν σε τρίτους.
Θα γίνεται έλεγχος και αυτόματος αποκλεισμός από το διαγωνισμό.
Δεν επιτρέπεται οι φωτογραφίες να έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία.
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.

Λεπτομέρειες διεξαγωγής:
Το φωτογραφικό υλικό που θα προκριθεί, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ενώ όλες οι φωτογραφίες από όλες
τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες θα εκτεθούν σε εκδήλωση, που θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου ΠΑΝΘΕΟΝ, όπου και θα γίνει η βράβευση. Επισημαίνεται ότι το φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή
μορφή, που θα προκύψει από αυτό τον διαγωνισμό, θα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας,
ο οποίος θα έχει και τα πνευματικά δικαιώματα. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει από Επιτροπή
που θα συσταθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Στο σχολείο που θα προκριθεί θα δοθούν ως έπαθλο βιβλία, ενώ
σε όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα απονεμηθεί έπαινος συμμετοχής. Τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στοιχεία επικοινωνίας:
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Ιστοσελίδα: blueflag.igoumenitsa.gr
e-mail: blueflag@igoumenitsa.gr
Τηλ. επικ. 2665361268/270

