ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΓΕΩΠΑΡΚΟΤ ΣΡΟΟΔΟΤ
"Φωτογραφίηω τουσ Γεώτοπουσ του Γεωπάρκου Σροόδουσ"
Με χαρά ςε πλθροφοροφμε πωσ το Γεωπάρκο Σροόδουσ ζχει κυριξει διαγωνιςμό φωτογραφίασ με
κζμα "Φωτογραφίηω τουσ Γεϊτοπουσ του Γεωπάρκου Σροόδουσ".
Όροι ςυμμετοχισ
Ο διαγωνιςμόσ φωτογραφίασ του Γεωπάρκου Σροόδουσ είναι ανοιχτόσ για όλουσ και κα ςυνεχιςτεί
μζχρι και τισ 21 Απριλίου 2017. Δεν υπάρχει όριο ςτο νοφμερο των φωτογραφιϊν που μπορείτε να
υποβάλετε για τον διαγωνιςμό.
Οι φωτογράφοι καλοφνται να λάβουν μζροσ με φωτογραφίεσ που να δείχνουν:










Σοπία και πανοραμικζσ κζεσ του Γεωπάρκου
Χλωρίδα και πανίδα του Γεωπάρκου
Γαςτρονομία του Γεωπάρκου
Παράδοςθ του Γεωπάρκου
Παραδοςιακι αρχιτεκτονικι εντόσ του γεωπάρκου
Μνθμεία τθσ UNESCO
Σζχνεσ εντόσ του γεωπάρκου
Επαγγζλματα και αςχολίεσ των κατοίκων εντόσ του γεωπάρκου
Πτθνά, αμφίβια, ερπετά και ότι άλλο κινείται και αναπνζει εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του
Γεωπάρκου μασ!

τα πλαίςια του φωτογραφικοφ αυτοφ διαγωνιςμοφ ςκοπόσ τουσ είναι να ενθμερωκεί το κοινό και να
γνωρίςει τουσ γεϊτοπουσ του Γεωπάρκου, το οποίο είναι μζγιςτθσ ςθμαςίασ και μοναδικό ανα το
παγκόςμιο λόγω τθσ ιδιαίτερθσ γεωλογικισ του ςθμαςίασ αλλά και για τθν χλωρίδα, πανίδα και τθν
πολιτιςτικι του κλθρονομιά.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Γεωπάρκο Σροόδουσ μπορείτε να αποτακείτε ςτθν
ιςτοςελίδα τουσ: http://www.troodos-geo.org.
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Πώσ να λάβετε μζροσ ςτον διαγωνιςμό
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ανεβάςουν τθ φωτογραφία τουσ θλεκτρονικά με τον ακόλουκο τρόπο:



Μπείτε ςτθ ςελίδα του Γεωπάρκου Σροόδουσ ςτο Facebook Troodos Unesco Global Geopark:
https://www.facebook.com/troodosgeo/
Aνεβάςτε τθν φωτογραφία ςασ ςτθν ςελίδα τουσ, μζχρι τισ 21 Απριλίου 2017, ςυνοδευόμενθ
με το hashtag: #troodos_geoparkphotocontest.

Αποτελζςματα Διαγωνιςμοφ
Οι 50 φωτογραφίεσ που κα αποςπάςουν τα περιςςότερα likes, κα παρατεκοφν ςε πενταμελι επιτροπι
θ οποία κα απαρτίηεται από τουσ:
1.
2.
3.
4.

Ευκφμιο Σςιολάκθ-Γεωεπιςτιμονα του Γεωπάρκου
Κλζλια Βαςιλείου- Διευκφντρια τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ Σροόδουσ
Μάνο Μανϊλθ - Φωτογράφο υνεργάτθ του Γεωπάρκου
Κωνςταντίνο Κωνςταντίνου - Λειτουργό τθσ Εταιρείασ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ και Προβολισ
Σροόδουσ
5. Χάρθ Νικολάου - Ερευνθτισ Άγριασ Ζωισ
Οι φωτογραφίεσ που τελικά κα επιλεγοφν κα ςυμπεριλθφκοφν ςε ψθφιακό λεφκωμα το οποίο κα
προβάλλεται από όλουσ τουσ διαδικτυακοφσ χϊρουσ και μζςα του Γεωπάρκου, τόςο ςτο Ευρωπαικό
όςο και ςτο Παγκόςμιο Δίκτυο Γεωπάρκων τθσ UNESCO.
Οι ςυμμετζχοντεσ με τισ 3 πρϊτεσ καλφτερεσ φωτογραφίεσ κα νικιςουν πλοφςια δϊρα από διάφορεσ
επιχειριςεισ του Γεωπάρκου Σροόδουσ όπωσ:





Μια μονοιμερθ διαμονι για 2 άτομα ςτο ξενοδοχείο Troodos Hotel ςτθν πλατεία Σροόδουσ
Μια μονοιμερθ διαμονι ςτο Livadia Hotel ςτθν Κυπεροφντα
Αναρρίχθςθ για 2 άτομα ςτο Adventure Mountain Park ςτθν Κυπεροφντα
Άλλα πολλά όμορφα δϊρα

Ζκκεςθ Φωτογραφίασ
Οι καλφτερεσ φωτογραφίεσ του διαγωνιςμοφ μαηί με τισ 3 πρϊτεσ, κα παρουςιαςτοφν ςε ζκκεςθ
φωτογραφίασ για το Γεωπάρκο Σροόδουσ τον Μάιο 2017 ςτα πλαίςια του European Geopark Week.

Καλοφμε όλα τα μζλθ μασ να λάβουν μζροσ ςε αυτό το διαγωνιςμό και να μοιράςουν τισ φωτογραφίεσ
τουσ ςτθν ςελίδα τουσ μζςα από τα πλάιςια των όπων ςυμμετοχισ του διαγωνιςμοφ.
Καλι επιτυχία ςε όλουσ!
Φωτογραφικό ωματείο Όραςισ Λεμεςοφ
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