
  
 

 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης «Βραδιά Ερευνητή 2008» στην Κρήτη, την Παρασκευή 26 

Σεπτεμβρίου 2008, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας/Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο 
Κρήτης (ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-Κ) συνδιοργανώνει με το ∆ήμο Ηρακλείου  

∆ιαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: 
 

    ««ΦΦωωττοογγρρααφφίίζζοοννττααςς  έένναα  ΕΕρρεευυννηηττήή»»  
 

και καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν   
 
 

Laptop Πάρε μέρος και 
ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ∆ΩΡΑ! 

Φωτ. 
Μηχανές 

 
 

 
 
 

Ο/η νικητής/τρια (από όλη την Ελλάδα) θα προσκληθεί από την Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, όπου θα ενημερωθεί για τους 
σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.α. 
Κατά την διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση βραβεία και τιμητικές διακρίσεις στους 3 
πρώτους νικητές του διαγωνισμού, καθώς επίσης και αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε όλους όσους λάβουν 
μέρος. Οι φωτογραφίες θα εκτεθούν στην Πύλη του Αγ. Γεωργίου (Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο) την Βραδιά της 
Εκδήλωσης από τις 16:00 - 23:00, ενώ θα αναρτηθούν σε μόνιμη online έκθεση στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18+ και θα πρέπει να υποβάλουν μια μόνο φωτογραφία  
 Το αποδεκτό μέγεθος των φωτογραφιών είναι 20x30cm 
 Η πρωτότυπη φωτογραφία πρέπει να είναι αποκλειστικότητα του διαγωνιζόμενου και να μην έχει σχέση με καμιά άλλου είδους 

υπάρχουσα φωτογραφία (internet, βιβλία κλπ) (Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση) 
 Γίνονται δεκτές και ασπρόμαυρες φωτογραφίες 
 Οι φωτογραφίες δεν επιστρέφονται και οι συμμετέχοντες παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα 

δημοσίευσης, έκθεσης ή εκτύπωσης των έργων τους για κάθε σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, με τον όρο της 
αναφοράς του ονόματός τους.  

 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Μπορεί να πάρει μέρος κάθε έλληνας ή αλλοδαπός, ερασιτέχνης ή 
επαγγελματίας φωτογράφος, σπουδαστές φωτογραφίας, καλών τεχνών, γραφιστικής κλπ 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας) 
 Η παράδοση των φωτογραφιών πρέπει να γίνει έως και 22 Σεπτεμβρίου 2008,στην ταχ. διεύθυνση:  ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-Κ, Ν. 
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Κ. 700 13, με τη σημείωση: για τον διαγωνισμό φωτογραφίας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ∆ιαγωνισμό επισκεφτείτε την www.forth.gr/mobility/ren2008 ή 
επικοινωνήστε με το ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-Κ (κ. Γιώργο Παπαμιχαήλ) τηλ: 2810 391904, 2810 391900, george@stepc.gr

ReN Project is supported by the European Commission 
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