διοργανωσεις
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ SV NEA
Το εξώφυλλο του SV NEA περιμένει τη φωτογραφία σου!
ν εκτός από το ΡΤΤ πατάς και το κλείστρο της φωτογραφικής σου μηχανής με τον ίδιο ενθουσιασμό, να η
ευκαιρία να «εκπέμψεις» τα έργα σου! Στείλε τώρα
μέχρι τρεις φωτογραφίες σου με ραδιοερασιτεχνικό θέμα,
πάρε μέρος στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2010 της ΕΕΡ και,
πού ξέρεις; Ίσως εκλεγείς εσύ ως ο καλύτερος ραδιοερασιτέχνης φωτογράφος της χρονιάς!
Περιμένουμε τη συμμετοχή σου στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας της ΕΕΡ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Η Κριτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Έφορο Επιτροπής Διαγωνισμών & Βραβείων της ΕΕΡ, την Έφορο Επιτροπής Σύνταξης
του περιοδικού SV NEA και τον συνάδελφο και επαγγελματία φωτογράφο Μάκη Ματζαρίδη SV1IZR, θα επιλέξει τις
δέκα καλύτερες, από τις οποίες θα επιλεγούν οι τρεις καλύτερες απευθείας από τα Μέλη.

Α

Για το σκοπό αυτό οι δέκα καλύτερες φωτογραφίες θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα Εντευκτήρια, αλλά
και στην ιστοσελίδα της ΕΕΡ για 4 εβδομάδες (από 30/9/2010
έως 31/10/2010), ώστε τα μέλη της ΕΕΡ να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εκείνη που προτιμούν. Η επικρατέστερη θα
αποτελέσει το εξώφυλλο του τεύχους Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010 και οι τρεις πρώτοι νικητές θα πάρουν επιπλέον αξιόλογα ραδιοερασιτεχνικά δώρα.

Μη διστάζεις! Πάρε τη μηχανή σου και αποθανάτισε
τα καλύτερα ραδιοερασιτεχνικά στιγμιότυπα. Πού
ξέρεις; Μπορεί να είσαι εσύ ο περήφανος δημιουργός
της φωτογραφίας του εξωφύλλου του SV NEA του
τεύχους Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010!

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2010 του SV NEA
► Το θέμα της φωτογράφησης πρέπει απαραίτητα να είναι ραδιοερασιτεχνικού περιεχομένου.
► Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ψηφιακές (digital), με προσανατολισμό πορτρέτου («portrait») και διαστάσεις pixel
τουλάχιστο 1600 επί 1200 pixel.
► Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες.
► Οι φωτογραφίες θα πρέπει να συνοδεύονται από το έντυπο συμμετοχής (το παραλαμβάνετε από τα γραφεία ή το κατεβάζετε από την ιστοσελίδα της ΕΕΡ) με πλήρη περιγραφή για το ποιος, πότε και πού τις έχει τραβήξει. Αν έχουν φωτογραφηθεί πρόσωπα, θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και το διακριτικό τους, αν έχουν.
► Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί επεμβάσεις ή επεξεργασία στον υπολογιστή.
► Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να στείλουν τη συμμετοχή τους ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:
ΕΕΡ, Για το Διαγωνισμό Φωτογραφίας, Τ.Θ. 3564, 10210 Αθήνα.
Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:
1. Το έντυπο συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένο
2. Ένα CD με τα φωτογραφικά αρχεία
3. Τις φωτογραφίες σε διάσταση 20 επί 30 cm
► Προθεσμία υποβολής: 15 Σεπτεμβρίου 2010. Η λήψη των συμμετοχών θα επιβεβαιώνεται εγγράφως.
► Η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τις δέκα καλύτερες φωτογραφίες με βασικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, την πρωτοτυπία,
τη σύνθεση και την ποιότητα του θέματος.
► Οι διαγωνιζόμενοι με τη συμμετοχή τους παραχωρούν αυτόματα το δικαίωμα χρήσης και προβολής των φωτογραφιών τους
στην ΕΕΡ.
► Στον διαγωνισμό δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.
► Η απόφαση της αρμόδιας Κριτικής Επιτροπής για τις δέκα καλύτερες φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θα είναι τελεσίδικη.

