
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΘΕΜΑ  
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ 
Ο Διαγωνισμός με τίτλο: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ», διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει Θέρμη 1ο χιλιόμετρο Θέρμης – Τριαδίου. 
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή του κοινού μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη της φωτογραφίας, στην προβολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία.  
Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους στην καμπάνια «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ –EYD2015», προκαλώντας τους να γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον.  
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η περιοχή από όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό, που θα υποβληθεί, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» έχει κάθε νέος/νέα, ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου γεννηθέντες από το 1998 έως και το 2004.  
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και στην τελική έκθεση των καλύτερων φωτογραφιών γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι κύριοι και δημιουργοί του φωτογραφικού υλικού που θα υποβάλουν. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με τα μέλη της κριτικής επιτροπής, τα μέλη του ΔΣ και τους εργαζόμενους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., την περίοδο της διενέργειας του Διαγωνισμού.   
Οι φωτογραφίες και τα video θα αποστέλλονται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και θα συνοδεύονται με συνημμένη δήλωση συμμετοχής, όπου θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία ταυτότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, πόλη, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) και δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα, τα στοιχεία θα επιβεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση του γονέα του συμμετέχοντος. Η εταιρεία υποχρεούται να ανεβάζει τις φωτογραφίες και τα video μόνο με τα αρχικά των διαγωνιζόμενων στην ιστοσελίδα του έργου «EYD2015–ΤΟ 



ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ» ή και στο facebook του έργου (www.facebook.com/EYD2015/?fref=ts)  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι οι εξής: 
ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Ήπια μετακίνηση,  
 Διαχείριση απορριμμάτων - επαναχρησιμοποίηση υλικών 
 Βιοκλιματικά κτίρια  
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 Δάσος  
 Νερό (Λίμνες, ποτάμια, θάλασσα) 
 Προστατευόμενες περιοχές 
 βιοποικιλότητα 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα – τρόπος ζωής.  
 Ανθρώπινα κτίσματα, χωριά, κάθε τί που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος με τα υλικά του τόπου του 
 Θετικά καταναλωτικά πρότυπα π.χ. περιορισμός υπερκατανάλωσης, αναπαλαιώσεις, επιδιορθώσεις αντικειμένων, δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων.  

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών και όχι παραπάνω από μια (1) ανά κατηγορία.  
Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ψηφιακά αρχεία jpeg με την μεγαλύτερη διάσταση 1920px στα 72dpi και δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μέγεθος ψηφιακού αρχείου τα 2MB. 
Οι  φωτογραφίες θα αποσταλούν σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 1ο χλμ Θερμης-Τριαδίου, Gold Center αρ.9, ΤΚ 57001, ΤΘ 60497 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@anatoliki.gr. 



Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή στις ψηφιακές φωτογραφίες κάθε διακριτικού όπως ονόματα, λογότυπα, συνθηματικά κλπ. που μπορούν να επηρεάσουν την κρίση της επιτροπής και του κοινού. 
Επιτρέπεται η υποβολή ψηφιακών φωτογραφιών που έχουν υποστεί τεχνική επεξεργασία όπως συρραφή (stitching) αν πρόκειται για πανοράματα, HDR για αύξηση του δυναμικού εύρους της φωτεινότητας, αφαίρεση περιττών στοιχείων κλπ χωρίς αλλοίωση των πραγματικών συνθηκών του θέματος.  Επίσης επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που έχουν προέρθει από ψηφιοποίηση φιλμ, θετικών ή αρνητικών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί με τεχνική κολάζ. Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την αισθητική αξιολόγηση των υποβληθέντων φωτογραφιών που έχουν προέρθει με την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών. 
Θα πρέπει, επίσης, εάν εμφανίζονται πρόσωπα στις φωτογραφίες, να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση τους 
Οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν θα πρέπει να αποσταλούν στους διοργανωτές για εκτύπωση και συμμετοχή στην τελική φωτογραφική έκθεση. Το μέγεθος των ψηφιακών αρχείων προς εκτύπωση θα πρέπει να είναι αρχεία TIFF 8bit, τουλάχιστον 4000px κατά την μεγαλύτερή τους διάσταση. 
VIDEO 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι ενός (1) βίντεο. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. 
Μορφή αρχείου: 
Πρωτότυπη μορφή μετάδοσης 1080p HD, καθώς επίσης και MPEG-2 με συμβατότητα DVD που αποθηκεύονται με την επέκταση .MPG. Επίσης, προτιμώμενη μορφή είναι το MPEG-4 
Ανάλυση βίντεο: Η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 1280x720 με αναλογία διαστάσεων 16:9 και τουλάχιστον 640x480 για ένα βίντεο με αναλογία διαστάσεων 4:3. 
Ακόμα, μπορείτε να υποβάλετε το βίντεό σας στις μορφές .WMV, .AVI, .MOV και FLV, στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα.  
Μέγιστη διάρκεια βίντεο έως έξι λεπτά (6΄:00΄΄)  
Το βίντεο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ 
Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμούν οι δημιουργοί, δύνανται να συμπεριλάβουν στο βίντεο μετάφραση ή/και υποτιτλισμό και στα αγγλικά. 



Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο, είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Θα πρέπει, επίσης, να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο βίντεο. 
Στο τέλος του βίντεο, πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό. 
Τα βίντεο θα αποσταλούν σε δίσκο DVD ή σε USB STICK. 
Τα βίντεο που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και οι σχετικοί φάκελοι συμμετοχής, θα τίθενται στο αρχείο του διοργανωτή χωρίς άλλη ειδοποίηση. 
Τα βίντεο που θα βραβευθούν θα πρέπει να αποσταλούν στους διοργανωτές, με την προσθήκη των ονομάτων των δημιουργών τους, για την προβολή τους, στη σχετική εκδήλωση 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ KAI ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από τις 10 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2017. 
Τα βραβεία της κριτικής επιτροπής, θα ανακοινωθούν στα τέλη Απριλίου 2017. 
Οι φωτογραφίες και τα video θα αναρτηθούν στο facebook έργου, μετά την 1η Απριλίου 2017 και το αργότερο έως την 7η Απριλίου 2017 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μέλη της συντονιστικής επιτροπής του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολικών Μονάδων Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Κλικ προστάτευσέ το» το οποίο ιδρύθηκε από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αν. Θεσσαλονίκης και από εξειδικευμένα στελέχη του χώρου των οπτικοακουστικών τεχνών και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα ονόματα της κριτικής επιτροπής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  
Η επιλογή των φωτογραφιών από τους κριτές, θα πραγματοποιηθεί χωρίς να γνωρίζουν τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζόμενων, ώστε να είναι αδιάβλητη. 
ΒΡΑΒΕΙΑ 
Στις καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο απονέμονται:  

 Το 1ο βραβείο της κριτικής επιτροπής στην καλύτερη φωτογραφία. 
 Το 1ο βραβείο της κριτικής επιτροπής στο καλύτερο video 

Έπαινος στις επόμενες 3 καλύτερες φωτογραφίες και στα 3 καλύτερα video 
Έπαινοι κοινού σε 10 φωτογραφίες και σε 5 video, που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα likes στο facebook, έως και τις 20 Απριλίου 2017  



Στους βραβευθέντες από την κριτική επιτροπή απονέμονται τα βραβεία του έργου EYD2015: 1 ψηφιακή βιντεοκάμερα και 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Οι βραβευμένες φωτογραφίες και τα video του διαγωνισμού (κριτικής επιτροπής και κοινού) θα εκτεθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η οριστική ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί μετά την λήξη του διαγωνισμού στη σελίδα του έργου EYD2015 στο facebook. 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και το ανέβασμα φωτογραφιών στην αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα, ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι είναι ο δημιουργός και ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογραφικού υλικού. Στις διαγωνιζόμενες φωτογραφίες και video δεν επιτρέπεται να απεικονίζονται πρόσωπα, χωρίς την έγγραφη έγκρισή τους, επί ποινή αποκλεισμού της φωτογραφίας ή του video. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς-φωτογράφους και δεν παραχωρούνται. Οι διοργανωτές μπορούν για λόγους δημοσιότητας του διαγωνισμού να δημοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα video των συμμετεχόντων, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που σχετίζονται με το έργο ή σε ΜΜΕ, με την αναφορά πάντοτε του ονόματος του δημιουργού της φωτογραφίας ή του video. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την έκθεσή/προβολή των δημιουργιών τους, στο κοινό μία ή περισσότερες φορές.  
Για τους λόγους διεξαγωγής του διαγωνισμού και ταυτοποίησης των προσώπων είναι δυνατόν να απαιτείται η καταχώρηση του ονοματεπώνυμου και του email των συμμετεχόντων από την Εταιρία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα υπόκεινται στον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 


