Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο " ΚΟΛΩΝΑΚΙ η γειτονιά μου ”.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνουν Η Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου και η
Ελληνοαμερικανική Ένωση το Νοέμβριο με θέμα «ΚΟΛΩΝΑΚΙ : Παρελθόν παρόν
και μέλλον», ζητάμε την συμμετοχή μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στην
διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με σχετικό προς την εκδήλωση θέμα.
Οι φωτογραφίες
α) Θα εκτυπωθούν και θα εκτεθούν στο προθάλαμο της εκδήλωσης
β) Θα χρησιμοποιηθούν ως μονταρισμένο οπτικό υλικό κατά την διάρκεια των
ομιλιών.
γ) Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Athens Voice.
Επειδή ο αριθμός των φωτογραφιών που θα λάβουμε είναι άγνωστος η συντακτική
ομάδα της εφημερίδας θα επιλέξει 50-80 φωτογραφίες προς δημοσίευση.
Οι φωτογραφίες των μαθητών μπορούν να απεικονίζουν τους χώρους, τους
ανθρώπους η την ιστορία της γειτονιάς.
Αναλυτικά θεματικές κατηγορίες φωτογραφιών:
Τι αγαπώ στο Κολωνάκι
Εγώ στο Κολωνάκι (selfie)
Τι δεν μ’ αρέσει στο Κολωνάκι
Καθημερινές στιγμές/σκηνές στο Κολωνάκι
Πως θα διαφήμιζα το Κολονάκι σε ένα τουριστικό οδηγό
Όροι συμμετοχής
1. Ο συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους.
2. Η Διάρκεια υποβολής φωτογραφιών ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης στο
site του σχολείου έως 11-10-2019
3. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
4. Αριθμός φωτογραφιών που μπορούν υποβληθούν από 1 έως 5.
5. Με την συμμετοχή του ο φωτογράφος πιστοποιεί ότι το φωτογραφικό έργο του
ανήκει, ενώ για όσες φωτογραφίες του παρουσιάζουν πρόσωπα, δηλώνει ότι είχε την
συναίνεση αυτών που φωτογράφησε. Η ΚΠΚ δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση
καταγγελίας.
6. Οι φωτογραφίες θα σταλούν ηλεκτρονικά (πληροφορίες σύντομα)
7. Όσες και όσοι πάρουν μέρος στη φωτογράφηση, παρακαλούνται να λάβουν
υπόψη τους ότι, οι λήψεις των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι στην υψηλότερη
δυνατή ανάλυση ώστε, όταν παρουσιαστούν σε έντυπη μορφή, να διαθέτουν την
καλύτερη δυνατή ευκρίνεια. Να είναι από 1,5 ΜΒ και πάνω η ανάλυση φωτογραφιών
30Χ40 cm στα 200 dpi σε συμπίεση jpg.
8. Μπορεί να χρησιμοποιεί φωτογραφική μηχανή, κινητό η τάμπλετ
9. Τα έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης των επιλεγμένων φωτογραφιών
βαρύνουν αποκλειστικά τη ΚΠΚ

