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ΕΚΔΗΛΩΕΙ  

Πζμπτη 14 Γενάρη 2016   –     Σαινία και Βαςιλόπιτα 

Καλωςορίηουμε τθ νζα χρονιά με μια εκδιλωςθ ςτθν οποία κα προβλθκεί ταινία ντοκυμαντζρ διάρκειασ 30’ για 
γνωςτό φωτογράφο. Μετά τθν προβολι τθσ ταινίασ κα γίνει θ κακιερωμζνθ κοπι τθσ βαςιλόπιτασ τθσ ΦΕΚ-
Σμιμα Πάφου. Θα υπάρχει δώρο ςε όποιον από τουσ παρευριςκόμενουσ βρει το τυχερό φλουρί κακώσ και 
κλιρωςθ δώρων ανάμεςα  ςτα μζλθ του τμιματοσ.  

 

τζγη Γραμμάτων και Σεχνών, ώρα: 7:00 μ.μ. 

 

Παραςκευή 15 Γενάρη 2016   –     Φωτογραφικόσ διαγωνιςμόσ BULB PHOTOS 

 

1ος Διεθνής Φωτογραυικός Διαγωνισμός από την κολλεκτίβα BULB Photos 

Η θοιιεθηίβα "BULB Photos" (Bucharest Urban League of photographers for the Balkans) αλαθοηλώλεη ηολ 1ο ηες 

Δηεζλή Φωηογραθηθό Δηαγωληζκό κε ζέκα «Τα Βαιθάληα». 

Ο ελ ιόγω δηαγωληζκός είλαη θαζαρά εθπαηδεσηηθός θαη απώηερος ηοσ ζθοπός είλαη ε αιιειοεθκάζεζε θαη εκβάζσλζε 

ζηα άδσηα ηες ποηεηηθής θωηογραθίας, όπως ασηή αποησπώλεηαη κέζα από ηο όρακα ηοσ BULB. Ως εθ ηούηοσ δελ 

σπάρτοσλ οποηαδήποηε θόκηζηρα ζσκκεηοτής. 

Οη ληθεηές (10 ηο ζύλοιο), ζα αποθηήζοσλ ασηόκαηα ηελ ηδηόηεηα ζσλδεδεκέλοσ κέιοσς (associate member) ηες 

θοιιεθηίβας. Επηπρόζζεηα ζα έτοσλ ηελ εσθαηρία λα παραθοιοσζήζοσλ κολοήκερο ζεκηλάρηο πιεζίολ ηες περηοτής 

ποσ δοσλ (Κύπρος, Ειιάδα, Ροσκαλία, Βοσιγαρία, Τοσρθία). 

Ο διεθνής ασηός διαγωνιζμός ηελεί σπό ηην αιγίδα ηης Φ.Ε.Κ.-Τμήμα Πάθοσ. 

Τειεσηαία εκεροκελία ζσκκεηοτής 15 Ιανοσαρίοσ 2015. 

Περηζζόηερες πιεροθορίες: http://www.bulbphotos.eu/news/bulb-photo-contest-1st-edition/ 

 

http://www.bulbphotos.eu/news/bulb-photo-contest-1st-edition/
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Πζμπτη 21 Γενάρη 2016   –     Ζκθεςη Παφιτών Φωτογράφων 

Η τελευταία ημζρα υποβολήσ ςυμμετοχήσ ςτην ζκθεςη Παφιτών φωτογράφων είναι η Πζμπτη 

21 Γενάρη 2016. Τπάρχουν ακόμα μερικζσ διαθζςιμεσ θζςεισ για όςουσ ενδιαφζρονται . 

Επικοινωνήςτε με τη ΦΕΚ-Σμήμα Πάφου ςτο email fekpaphos@gmail.com για να δηλώςετε 

ςυμμετοχή ζγκαιρα. 

Η ζκθεςη θα γίνει την Παραςκευή 19 Φλεβάρη 2016 ςτη τζγη Γραμμάτων και Σεχνών.  

(Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτισ ανακοινώςεισ που ακολουθοφν). 

 

 

Ανακοινώςεισ 

1. ΕΚΘΕΗ ΠΑΦΙΣΩΝ ΦΩΣΟΓΡΑΦΩΝ 

Η ΦΕΚ-ΣΜΗΜΑ ΠΑΦΟΤ κακιερώνει από φζτοσ τθν εκδιλωςθ «Ζκκεςθ Παφιτών Φωτογράφων». 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ αυτισ είναι να δοκεί θ ευκαιρία ςε φωτογράφουσ που ηουν 

ςτθν επαρχία Πάφου να παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ ςτο ευρφ κοινό μζςα από μια 

οργανωμζνθ ομαδικι ζκκεςθ. Κατανοώντασ τισ δυςκολίεσ που ο κακζνασ μπορεί να 

αντιμετωπίηει ςτθν διοργάνωςθ προςωπικισ ζκκεςθσ φωτογραφίασ και γνωρίηοντασ ότι αρκετοί 

ςυμπολίτεσ μασ αςχολοφνται με τθ φωτογραφικι τζχνθ, αποφαςίςαμε να οργανώςουμε τθν 

ζκκεςθ αυτι.  

 

τθν ζκκεςθ μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι οι φωτογράφοι που ηουν ςτθν επαρχία Πάφου 

(μζλθ και μθ μζλθ τθσ ΦΕΚ). Η ΦΕΚ-ΣΜΗΜΑ ΠΑΦΟΤ κα προμθκεφςει τουσ φωτογράφουσ με 

κάδρα για τθν τοποκζτθςθ των φωτογραφιών, κα αναλάβει τθν εκτφπωςθ των φωτογραφιών 

(ώςτε να υπάρχει ομοιογζνεια), κα παραχωριςει τθν αίκουςα και κα οργανώςει τα εγκαίνια τθσ 

ζκκεςθσ (δεξίωςθ, ομιλίεσ). Οι εκτυπωμζνεσ φωτογραφίεσ κα δοκοφν ςτουσ φωτογράφουσ μετά 

το τζλοσ τθσ ζκκεςθσ. Σα κάδρα ανικουν ςτθ ΦΕΚ-Πάφου. Η επιλογι για τισ φωτογραφίεσ ανικει 

αποκλειςτικά ςτον κάκε φωτογράφο. 

mailto:fekpaphos@gmail.com
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Ο φωτογράφοσ πρζπει να είναι ο πνευματικόσ δθμιουργόσ των ζργων που κα υποβάλει και κα 

φζρει τθν ευκφνθ (να ζχει εξαςφαλίςει άδεια) για   πρόςωπα που εικονίηονται. Φωτογραφίεσ με 

προςβλθτικό περιεχόμενο δε κα γίνονται δεχτζσ. 

Κάκε φωτογράφοσ μπορεί να εκκζςει από 4-6 φωτογραφίεσ του (ανάλογα με τον αρικμό των 

ςυμμετεχόντων). Ο εκκεςιακόσ χώροσ περιορίηει ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό τισ φωτογραφίεσ που 

μποροφν αν εκτεκοφν, για αυτό κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ (περιλαμβάνει όλεσ τισ υπθρεςίεσ που 

αναγράφονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο) ςτθν ομαδικι ζκκεςθ είναι:  

  30 Ευρώ για μζλθ τθσ ΦΕΚ. 

  40 Ευρώ για μθ μζλθ τθσ ΦΕΚ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ςτείλουν μινυμα με τθν πρόκεςι τουσ ςτο email: 

fekpaphos@gmail.com μζχρι τισ 21/1/2016. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα: 99428868, 99771517 

 

2. Ανανζωςη ςυνδρομήσ ΦΕΚ Πάφου – Καταληκτική ημερομηνία 

Παρακαλοφνται όλα τα μζλθ μασ να ανανεώςουν τθ ςυνδρομι τουσ για τθ φωτογραφικι χρονιά 

2015-16.  Επίςθσ, όςοι κζλουν να εγγραφοφν ωσ νζα μζλθ μποροφν να το πράξουν. (υνδρομή: 

€20). Ανανεώςεισ θα γίνονται: 

α. ςτισ εκδηλώςεισ τησ ΦΕΚ όπωσ αναφζρονται ςτο μθνιαίο πρόγραμμα,  

β. με κατάθεςη ςε οποιοδιποτε υποκατάςτθμα τθσ ALPHA BANK ςτο λογαριαςμό 55 0090 0651 

0006 5110 1006 6657. Να ηθτάτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό ςασ ςτθν κατάκεςθ και θ 

περιγραφι «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΤ». Η απόδειξθ κατάκεςθσ να παρουςιαςτεί ςε 

αργότερο χρόνο ςτθν ταμία για ζκδοςθ κάρτασ μζλουσ. 

Να υπενκυμίςουμε ότι με τθ μικρι αυτι ετιςια ςυνδρομι το κάκε μζλοσ δικαιοφται να 

παρακολουκεί όλεσ τισ εκδθλώςεισ τθσ ΦΕΚ και να ζχει ζκπτωςθ ςε διάφορα ςεμινάρια/μακιματα 

που διοργανώνει θ ΦΕΚ, ςε διαγωνιςμοφσ και ςε αγορζσ φωτογραφικών ειδών (ςε εξζλιξθ). 

ΠΡΟΟΧΗ: 

mailto:fekpaphos@gmail.com
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Η Παραζκεσή 29 Γεμάρη 2016 θα είμαι η καηαληκηική ημερομημία για 

αμαμέωζη/εγγραθή μέλοσς για ηημ ηρέτοσζα θωηογραθική τρομιά ώζηε μα δικαιούηαι 

κάποιος μα έτει ηα δικαιώμαηα και ηις εκπηώζεις μελώμ μας ζηις επόμεμες εκδηλώζεις 

μας. 

 

 


