ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με εταίρους τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ και την ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.) ως τελικός δικαιούχος θα υλοποιήσει τη Δράση
με κωδικό 1.12/10 και τίτλο «Φεστιβάλ με θέμα τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη» που υπάγεται στην
Προτεραιότητα 1 με τίτλο «Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής
ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ετησίου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Η εν λόγω Δράση αφορά στη διοργάνωση τριών (3) Φεστιβάλ οπτικοακουστικού υλικού, καλλιτεχνικού περιεχομένου, με
θέμα τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, ενώ προσβλέπει αφενός στην προβολή της τέχνης ως δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών και αφετέρου στην καταπολέμηση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας.
Στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης προβλέπεται η διοργάνωση Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ
στη Θεσσαλονίκη από το Δήμο Θεσσαλονίκης, η διοργάνωση Φεστιβάλ Εφαρμοσμένων και Εικαστικών Τεχνών
στην Αλεξανδρούπολη από την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ και η διοργάνωση Φεστιβάλ Φωτογραφίας στην Κοζάνη από την Ένωση
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.) με κοινό τίτλο ΠΑΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ.
Συγκεκριμένα

1. Φ
 ΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ & ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Αντικείμενο διαγωνισμού
Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με υπόθεση ή ντοκιμαντέρ, με θέμα που να αφορά στο πεδίο της μετανάστευσης και
της κοινωνικής ένταξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 15’ (δεκαπέντε λεπτά της ώρας), η θεματική των έργων θα πρέπει
να είναι συνδεδεμένη με το πεδίο της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης και το έργο θα υποβάλεται σε ψηφιακή
μορφή (DVD)

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η ΜΟΚ ΡΑΤ Ι Α
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού μήκους & Ντοκιμαντέρ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής και αποκλεισμοί
• Όσες ταινίες υπερβαίνουν τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ή δεν αφορούν στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, δεν θα
λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα απορρίπτονται. χωρίς αιτιολόγηση, από την Κεντρική Καλλιτεχνική Επιτροπή.
• Δύνανται να υποβληθούν έργα που έχουν ήδη συμμετάσχει και προβληθεί σε άλλα Φεστιβάλ, αλλά δεν μπορούν να
διεκδικήσουν τα χρηματικά έπαθλα, εάν έχουν ήδη βραβευθεί σε κάποιο απ’ αυτά.
• Αποκλείονται από το διαγωνισμό αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.
• Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με μία μόνον ταινία.
• Όλες οι ταινίες που θα επιλεγούν, ανεξαρτήτως εάν βραβευτούν ή όχι, θα προβληθούν στη διάρκεια διεξαγωγής του
Φεστιβάλ.
• Η ημερομηνία και ο χώρος προβολής των ταινιών, θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο, καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία του διαγωνιζόμενου και η γεωγραφική προέλευση είναι ελεύθερη.
• Η Κεντρική Καλλιτεχνική Επιτροπή δύναται να αποκλείσει χωρίς αιτιολόγηση ένα έργο, εάν αυτό δεν τηρεί τους βασικούς όρους συμμετοχής (διάρκεια και θεματική), εάν η ταινία δεν ανταποκρίνεται σ’ ένα στοιχειώδες τεχνικό και αισθητικό επίπεδο ή εάν η ταινία προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα.
• Για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής. Από τη στιγμή που
έχουν κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και η ταινία, δεν τίθεται ζήτημα απόσυρσης του έργου από τη διοργάνωση για
κανένα λόγο.
• Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα προβολής, εντός και εκτός του χώρου της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης
και της τηλεόρασης, μέρος των ταινιών που έχουν αποσταλεί, οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο, για
λόγους προώθησης και προβολής της διοργάνωσης και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.
• Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβάλλει αποσπάσματα των ταινιών (βίντεο, φωτογραφίες, συνεντεύξεις) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αποτελέσματα και βραβεία
Η κρίση των έργων από την επταμελή Κεντρική Καλλιτεχνική Επιτροπή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση προβολής των συμμετεχουσών ταινιών και θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας (μυθοπλασία ή ντοκιμαντέρ ) ως εξής:
Α’ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας (2000 ευρώ)
Β’ Βραβείο (1500 ευρώ)
Γ’ Βραβείο (1120 ευρώ)

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η ΜΟΚ ΡΑΤ Ι Α
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού μήκους & Ντοκιμαντέρ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όροι και απαιτήσεις του διαγωνισμού
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, καθώς και
των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Στοιχεία συμμετοχής και προθεσμία κατάθεσης
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν το έργο σε 2 (δύο) αντίγραφα ψηφιακής μορφής (DVD), συνοδευόμενο από αίτηση συμμετοχής με τα
στοιχεία του συμμετέχοντος, τα credits του υποβαλλόμενου έργου (τίτλος, διάρκεια, συντελεστές) και την αποδοχή των
όρων και των απαιτήσεων του διαγωνισμού. Η αίτηση συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλει ο κάθε συμμετέχων μαζί
με το έργο του, θα είναι αναρτημένη στο www. thessaloniki. gr απ’ όπου και θα μπορεί να την «κατεβάσει» και να την
συμπληρώσει.
Τα παραπάνω υλικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά, με ευθύνη των διαγωνιζομένων για την παραλαβή τους, μέχρι
την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Help Desk Διαγωνισμού Πάμε απέναντι
Υπ’ όψιν κ. Θωμά Λιναρά
Γραφείο 105, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Βασιλέως Γεωργίου 1
546 40 Θεσσαλονίκη

Η κατάθεση των φακέλων συμμετοχής μπορεί να γίνεται και από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους μέχρι την Τετάρτη 6
Ιουνίου 2012, από τις 9:00 έως τις 12:00, στην παραπάνω διεύθυνση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, στο Help Desk Διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ Πάμε απέναντι, στο τηλέφωνο 6945-587862 (κύριο Θωμά Λιναρά)
και ηλεκτρονικά στο e-mail: pameapenantifilm@gmail.com

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η ΜΟΚ ΡΑΤ Ι Α
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Φωτογραφίας

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης

2. Φ
 ΕΣΤΙΒΑΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΣΗΕΜΘ
Τόπος Διεξαγωγής: Κοζάνη

Αντικείμενο διαγωνισμού
Φωτογραφίες με θέμα που αναφέρεται στη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις: 30Χ40 εκατοστά. Ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της φωτογραφίας (οριζόντια ή κάθετη), η μικρή διάσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατοστά και η μεγαλύτερη διάσταση τα 40 εκατοστά.
Πλαίσιο: Η φωτογραφία δεν πρέπει να έχει πλαίσιο ή κορνίζα, αλλά απαραίτητα να είναι επικολλημένη σε Kappafix 5
χιλιοστών.
Θέμα: Το θέμα της φωτογραφίας πρέπει να είναι σχετικό με τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη.

Δικαίωμα συμμετοχής και αποκλεισμοί
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία του διαγωνιζόμενου, ούτε και στη γεωγραφική προέλευση.
• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος με μία μόνο φωτογραφία.
• Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος με έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
• Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε ματ χαρτί.
• Οι φωτογραφίες που θα διαγωνιστούν δεν πρέπει να έχουν βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό και δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα, εφημερίδες.
• Φωτογραφίες μεγαλυτέρων διαστάσεων θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
• Φωτογραφίες που διαπιστώνεται ότι είναι προϊόν φωτομοντάζ αποκλείονται.
• Η Κεντρική Καλλιτεχνική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αποκλείσει χωρίς αιτιολόγηση ένα έργο, εάν αυτό δεν τηρεί τους
βασικούς όρους συμμετοχής (μέγεθος και θέμα), εάν η φωτογραφία δεν ανταποκρίνεται σ’ ένα στοιχειώδες τεχνικό και
αισθητικό επίπεδο ή προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα.
• Η Καλλιτεχνική Επιτροπή θα λάβει υπόψη της αν από την ιδιότητα του διαγωνιζομένου προκύπτει αθέμιτος ανταγωνισμός.

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η ΜΟΚ ΡΑΤ Ι Α
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Φωτογραφίας

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης

• Η Καλλιτεχνική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απονείμει κάποιο από τα βραβεία σε περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενους. Σ’ αυτή την περίπτωση οι βραβευθέντες μοιράζονται το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο.
• Εάν οι συμμετοχές είναι περισσότερες από 96 θα προηγηθεί επιλογή από την Καλλιτεχνική Επιτροπή.
• Για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής. Σε
περίπτωση που κατατεθεί η αίτηση συμμετοχής και αποσταλεί η φωτογραφία, ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να αποσύρει
την υποψηφιότητά του.
• Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα εκτεθούν στο φουαγέ του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης (Ι. Δραγούμη 9-11). Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 15 Ιουνίου 2012 και θα λειτουργεί
καθημερινά 09:00 με 14:00 και 17:30 με 20:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
• Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Φωτογραφίας για τη Μετανάστευση και την Κοινωνική Ένταξη, έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση των φωτογραφιών για λόγους προώθησης και προβολής της διοργάνωσης, σε έντυπα, στην τηλεόραση και
σε ιστοσελίδες, όμως, όχι για εμπορικούς σκοπούς.
• Μετά τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τις φωτογραφίες από τα γραφεία του διοργανωτή
μέσα σε διάστημα δύο μηνών.
• Τ α έξοδα αποστολής των φωτογραφιών και της παραλαβής τους μετά το τέλος ων εκδηλώσεων, βαραίνουν τον διαγωνιζόμενο.
• Οι διοργανωτές και ο συντονιστής του έργου δεν έχουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενες φθορές του έργου εξαιτίας κακής
συσκευασίας και ατυχείς χειρισμούς στο ταχυδρομείο ή την εταιρία μεταφοράς δεμάτων.

Αποτελέσματα και βραβεία
Η κρίση των έργων από την επταμελή Κεντρική Καλλιτεχνική Επιτροπή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα απονεμηθούν και τα αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα.
Α’ Βραβείο (3000 ευρώ)
Β’ Βραβείο (1000 ευρώ)
Γ’ Βραβείο (620 ευρώ)

Όροι και απαιτήσεις του διαγωνισμού
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, καθώς και
των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η ΜΟΚ ΡΑΤ Ι Α
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Φωτογραφίας

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης

Στοιχεία συμμετοχής και προθεσμία κατάθεσης
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
Α) Να συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής και να τη στείλουν στο e-mail: pameapenantiphotos@esiemth.gr
Β) Μ
 αζί με την Αίτηση να στείλουν στο ίδιο e-mail ψηφιακό αντίγραφο της φωτογραφίας σε αρχείο .JPG ανάλυσης 300dpi.
To μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4 MB.
Γ) Να αποστείλει τη φωτογραφία, μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012, εκτυπωμένη σε μέγεθος 30Χ40 εκατοστά, επικολλημένη σε kappafix πάχους 5 χιλιοστών στην παρακάτω διεύθυνση:
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης
Help Desk Διαγωνισμού Πάμε Απέναντι
Υπ’ όψιν κ. Γιώργου Γιακουμίδη
Στρατηγού Καλλάρη 5,
546 22 Θεσσαλονίκη
Η κατάθεση των φακέλων συμμετοχής μπορεί να γίνεται και από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους, μέχρι την Παρασκευή
1 Ιουνίου 2012, από τις 10:00 έως τις 16:00, στην παραπάνω διεύθυνση.
Η υποβολή της αίτησης Συμμετοχής συνεπάγεται και αποδοχή των όρων και των απαιτήσεων του διαγωνισμού.
Την Αίτηση Συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλλει ο κάθε συμμετέχων μαζί με το έργο του, είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.thessaloniki.gr και www.esiemth.gr, απ’ όπου και θα μπορεί να την «κατεβάσει» και να την συμπληρώσει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ενδεχόμενες ερωτήσεις και απορίες τους σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, στο Help Desk Διαγωνισμού φωτογραφίας «Πάμε Απέναντι», στο τηλέφωνο 6974043086 (κ. Γιώργο Γιακουμίδη)
και ηλεκτρονικά στο e-mail: pameapenantiphotos@esiemth.gr
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Φεστιβάλ Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

3. Φ
 ΕΣΤΙΒΑΛ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΑΡΣΙΣ
Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη (23-30 Ιουνίου 2012)

Αντικείμενο διαγωνισμού
Έκθεση εικαστικού ή εφαρμοσμένου έργου, με θέμα που να αφορά στο πεδίο της μετανάστευσης και της κοινωνικής
ένταξης.
Βασικά κριτήρια για τις βραβεύσεις θα είναι πέρα από τις ολοκληρωμένες και έγκαιρες υποβολές αιτήσεων, η συνάφεια με
το θέμα του διαγωνισμού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων έργων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όλα τα καλλιτεχνικά είδη εξετάζονται. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή, ωστόσο, επιφυλάσσεται ως προς την τελική έκθεση όλων
των προτεινόμενων έργων, καθώς θα λάβει υπόψη της, μεταξύ των άλλων, και τις τεχνικές δυνατότητες που διαθέτει για
την σωστή έκθεση και προβολή των έργων.

Προϋποθέσεις
• Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα μόνο έργο ή σύνολο έργων μίας μόνο καλλιτεχνικής σειράς.
• Το προτεινόμενο έργο πρέπει να υποβάλλεται σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αίτηση
συμμετοχής και βιογραφικό) που περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική Αίτηση Συμμετοχής στη διοργάνωση, εντός της
χρονικής προθεσμίας που σημειώνεται σ’ αυτήν.
• Όσα έργα δεν αφορούν το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο ή δεν πληρούν ποιοτικά χαρακτηριστικά θα απορρίπτονται χωρίς
δημόσια αιτιολόγηση, από την Κεντρική Καλλιτεχνική Επιτροπή.
• Εξαιρετικά μεγάλου όγκου και διαστάσεων έργα θα μεταφερθούν στον εκθεσιακό χώρο της Αλεξανδρούπολης με ευθύνη
και έξοδα των δημιουργών.
• Δύνανται να υποβληθούν έργα που έχουν ήδη συμμετάσχει και εκτεθεί σε άλλα Φεστιβάλ, αλλά δεν μπορούν να
διεκδικήσουν τα χρηματικά έπαθλα, εάν έχουν ήδη βραβευθεί σε κάποιο απ’ αυτά.
• Όλα τα έργα που θα επιλεγούν, ανεξαρτήτως εάν βραβευτούν ή όχι, θα εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο του Φεστιβάλ
στην Αλεξανδρούπολη.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία του διαγωνιζόμενου και η γεωγραφική προέλευση είναι ελεύθερη.
• Το ‘ΠΑΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ’ δικαιούται να χρησιμοποιήσει το έργο για σκοπούς προβολής και εκπαίδευσης, να προβάλει
αποσπάσματα της δουλειάς των δημιουργών (βίντεο, φωτογραφίες, συνεντεύξεις) στην ιστοσελίδα του χωρίς κανενός
είδους αποζημίωση.
• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, καθώς
και των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
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Αποτελέσματα και βραβεία
Οι καλλιτέχνες που θα υποβάλουν πρόταση για έργα προς έκθεση και συμμετοχή στον διαγωνισμό θα ειδοποιηθούν στο
προσωπικό τους mail που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση προβολής των συμμετεχόντων έργων και θα
απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας ως εξής:
Α’ Βραβείο (2000 ευρώ)
Β’ Βραβείο (1500 ευρώ)
Γ’ Βραβείο (1120 ευρώ)

Προθεσμία κατάθεσης και στοιχεία συμμετοχής
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Τρίτη 12 Ιουνίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν ηλεκτρονικά ή έντυπα το έργο συνοδευόμενο από αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του συμμετέχοντος,
τα credits του υποβαλλόμενου έργου, καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα. Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στην
Αίτηση Συμμετοχής.
Την Αίτηση Συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλλει ο κάθε συμμετέχων μαζί με το έργο του, είναι αναρτημένη στις
ιστοσελίδες www.thessaloniki.gr και www.arsis.gr, απ’ όπου και θα μπορεί να την «κατεβάσει» και να την συμπληρώσει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, στο Help Desk του
Διαγωνισμού στο τηλέφωνο 6945-265361 και ηλεκτρονικά στο e-mail: pameapenantiart@gmail.com
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