Τεχνικοί όροι
διεθνούς διαγωνισμού εικονογραφικής τέχνης με θέμα:
«Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»

Παρακάτω παραθέτουμε όλες τις οδηγίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
ώστε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας.

Εγγραφή στο διαγωνισμό

Ο διαγωνιζόμενος ξεκινά με την επιλογή της παραπομπής
( www.eiao.org/contest/gr.html ). Η συγκεκριμένη παραπομπή ανοίγει τη
σελίδα του διαγωνισμού και έχει επάνω δεξιά επιλογές αλλαγής γλώσσας.
Το σύστημα εμφανίζει μια σελίδα που ο διαγωνιζόμενος
συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία όνομα, email και τηλέφωνο (σε αυτά
τα στοιχεία θα ειδοποιείται σε περίπτωση νίκης στο διαγωνισμό). Στην ίδια
σελίδα συμπεριλαμβάνονται και τα προαιρετικά πεδία διεύθυνση, πόλη,
κράτος, ταχυδρομικός κωδικός, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή
κατάσταση, σπουδές, επάγγελμα, φωτογραφία, ιστοσελίδα του
διαγωνιζόμενου, σελίδα του στο Facebook και ένα ελεύθερο κείμενο στο
οποίο μπορεί να καταχωρήσει παρατηρήσεις για το διαγωνισμό ή στοιχεία
του βιογραφικού του. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταχωρήσει τον
αυτόματα εναλλασσόμενο κωδικό ασφαλείας CAPTCHA που εικονίζεται
στην ίδια σελίδα.
Όλα τα προσωπικά στοιχεία του διαγωνιζομένου είναι απολύτως
διασφαλισμένα και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλες
ενέργειες.
Ο διαγωνιζόμενος μετά την επιτυχή εισαγωγή του email του,
λαμβάνει αμέσως αυτόματο μήνυμα στα εισερχόμενα μηνύματα του. Σε
περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του μηνύματος καλό είναι να
ελεγχθεί και ο φάκελος «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» ή spam.

Στο email περιέχεται ένας προσωπικός κλειδάριθμος και μια
παραπομπή με τίτλο: 'Πατήστε για αποστολή των φωτογραφιών στο
Διεθνή Διαγωνισμό Εικονογραφικής Τέχνης της Δ.Σ.Ο.

Καταχώρηση των φωτογραφιών στο διαγωνισμό

Ο διαγωνιζόμενος ανοίγει το μήνυμα με το προσωπικό του κλειδάριθμο
που έχει λάβει στα εισερχόμενα και επιλέγει τη παραπομπή του
διαγωνισμού.
Μετά ανοίγει η σελίδα σύνδεσης του διαγωνισμού. Για να συνδεθεί ο
διαγωνιζόμενος πρέπει στο πεδίο "Όνομα χρήστη" να δώσει το email του
και στο πεδίο "Κωδικός" το κλειδάριθμο που έλαβε στα εισερχόμενα
μηνύματα του. Πατώντας "ΣΥΝΕΧΕΙΑ" ανοίγει η επομένη σελίδα για την
κατάθεση φωτογραφιών στο διαγωνισμό εικονογραφικής τέχνης.
Ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει μέχρι τρεις
( 3 ) φωτογραφίες με δικές του αγιογραφίες. Προαιρετικά, μπορεί να
καταχωρήσει και το όνομα της κάθε αγιογραφίας. Υποχρεωτικά, πρέπει να
καταχωρήσει τουλάχιστον μια φωτογραφία. Όταν ολοκληρώσει την
υποβολή του υλικού ο διαγωνιζόμενος επιλέγει στο τέλος της σελίδας
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ".
Ο διαγωνιζόμενος μετά την εισαγωγή του υλικού της συμμετοχής
του λαμβάνει αυτόματα email από το σύστημα που θα λέει "Συγχαρητήρια
για την συμμέτοχη σας στο διαγωνισμό. Σας ευχόμαστε να νικήσετε. Οι
νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της
Δ.Σ.Ο. (www.eiao.org) και στην σελίδα στο Facebook
(https://www.facebook.com/eiao.org).

Τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους
αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Οι φωτογραφίες μπορούν να έχουν
υποστεί επεξεργασία ή μεγέθυνση ή να έχουν περαστεί από φίλτρα
βελτίωσης της ποιότητας.

Οι ψηφιακές φωτογραφίες πρέπει να είναι ως προς το μέγεθος
μέχρι 3 MBytes η κάθε μία και ως προς τον τύπο του αρχείου να είναι ένα
από τα επόμενα GIF, JPG, PNG, BMP, TIF . Ο προτεινόμενος τύπος
αρχείου είναι JPEG/150dpi.
Η διάσταση της κάθε φωτογραφίας θα πρέπει να είναι: όχι
μικρότερη από 2000 pixels ως προς την μεγάλη τους πλευρά. Οι
φωτογραφίες πρέπει να έχουν την υψηλότερη δυνατή ανάλυση. Η κάθε
φωτογραφία ενός διαγωνιζόμενου δεν χρειάζεται να έχει ληφθεί από την
ίδια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
Δεκτές είναι οι φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με οποιεσδήποτε
ψηφιακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων κινητών
τηλεφώνων (smartphones), με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
(συμπεριλαμβανομένων και καμερών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους).
Έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες θα γίνονται δεκτές.
Φωτογραφίες που ελήφθησαν από φωτογραφικές μηχανές με φιλμ δεν
είναι επιλέξιμες.

