7η Έκθεση Παφιτών Φωτογράφων
7th Pafian Photographers Exhibition
Διοργανωτής/Organizer

Υποστηριχτής/Supporter

Για Στήριξη/For Support

Η ΦΕΚ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ εξαγγέλλει την «7η Έκθεση Παφιτών Φωτογράφων» η οποία
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Παλιά Ηλεκτρική 8-10 Απριλίου. Ο βασικός σκοπός
της εκδήλωσης αυτής είναι να δοθεί η ευκαιρία σε φωτογράφους που ζουν στην (ή
κατάγονται από την) επαρχία Πάφου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό
μέσα από μια οργανωμένη ομαδική έκθεση. Κατανοώντας τις δυσκολίες που ο καθένας
μπορεί να αντιμετωπίζει στην διοργάνωση προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας και
γνωρίζοντας ότι αρκετοί συμπολίτες μας ασχολούνται με τη φωτογραφική τέχνη,
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το θεσμό πριν 6 χρόνια.
Η φετινή έκθεση θα έχει και φιλανθρωπικό σκοπό για 3η συνεχόμενη χρονιά, αφού οι
φωτογραφίες θα διατίθενται προς πώληση στην τιμή των €30 η καθεμιά για στήριξη του
έργου του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου (Ε.Σ.Σ.Ε.Π.)
Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φωτογράφοι που ζουν στην
επαρχία Πάφου ή κατάγονται από την επαρχία Πάφου (μέλη και μη μέλη της ΦΕΚ).
Η ΦΕΚ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ θα αγοράσει τα υλικά για την τοποθέτηση των φωτογραφιών,
θα αναλάβει την εκτύπωση των φωτογραφιών (ώστε να υπάρχει ομοιογένεια), θα βρει

την αίθουσα και θα οργανώσει τα εγκαίνια της έκθεσης. Οι εκτυπωμένες φωτογραφίες
θα δοθούν στους φωτογράφους μετά το τέλος της έκθεσης. Η επιλογή για τις
φωτογραφίες ανήκει αποκλειστικά στον κάθε φωτογράφο. Κάθε φωτογράφος μπορεί να
εκθέσει μέχρι 4 φωτογραφίες του οι οποίες να αποτελούν μια ενότητα.
Συμμετοχή:
Για τα μέλη της ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου με ανανεωμένη την ετήσια συνδρομή τους για το
2022 θα δοθεί δικαίωμα προτεραιότητας αν δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις
5/3/2022. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία δήλωσης
συμμετοχής.
Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει
και θα φέρει την ευθύνη (να έχει εξασφαλίσει άδεια) για πρόσωπα που εικονίζονται.
Φωτογραφίες με προσβλητικό περιεχόμενο δε θα γίνονται δεχτές.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Το δικαίωμα συμμετοχής (περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην
προηγούμενη παράγραφο) στην ομαδική έκθεση είναι:
20 Ευρώ για μέλη της ΦΕΚ (με ανανεωμένη συνδρομή για το 2022).
30 Ευρώ για μη μέλη της ΦΕΚ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ:
1. Τα αρχεία που θα σταλούν θα πρέπει να είναι:
•

σε ψηλή ανάλυση (ελάχιστο μέγεθος μικρής πλευράς 2400pixels στα
300dpi)

•

με ρυθμισμένες τις διαστάσεις με την μικρή πλευρά στα 30cm.

2. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα πρέπει να ονομαστούν με το ονοματεπώνυμο
του φωτογράφου και αριθμημένα από το 1 –4 . Π.χ. GiotaKyriakou1.jpg
3. Οι ενδιαφερόμενοι (μέλη και μη μέλη) μπορούν να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους με αποστολή μηνύματος στο fekpaphos@gmail.com ή
στην ομάδα μας στο facebook ή στα τηλέφωνα 99428868, 99807247.
4. Αφού εγκριθεί η συμμετοχή, οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν
στο email: fekpaphos@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 18/3/2022.
Τονίζεται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ. (Η αποστολή μπορεί να γίνει
και με WeTransfer).
Με την αποστολή των 4 φωτογραφιών του/της ο/η φωτογράφος αποδέχεται ότι εφόσον
αυτές αναρτηθούν στην 7η Έκθεση Παφιτών Φωτογράφων θα μπορούν να πωληθούν
στην τιμή των €30 η καθεμιά και ότι όλα τα καθαρά έσοδα από την πώλησή τους θα
δοθούν για ενίσχυση του ταμείου του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού Πάφου (Ε.Σ.Σ.Ε.Π.).
Επίσης, επιτρέπει όπως κάθε μία από τις αναρτημένες φωτογραφίες του/της θα μπορεί
να εκτυπωθεί και πωληθεί μέχρι 5 φορές.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 8 Απριλίου στην Παλιά Ηλεκτρική και
θα έχει διάρκεια 3 μέρες.
………………………………………………………………………………………….
The CPS-Paphos announces the 7th Photo Exhibition of PAFIAN Photographers The
main purpose of this event is to give the opportunity to photographers living in (or from)
Paphos to present their work to the public through an organized group exhibition.
Understanding the difficulties that anyone can encounter in organizing a personal photo
exhibition and knowing that a lot of our fellow citizens are engaged in photographic art,
we decided to start this event five years ago.
This year the exhibition will be organized in collaboration with the District Volunteerism
Coordinate Council Paphos and the photos will be sold for €30 each to raise money for
the institution’s purposes.
Photographers living in the province of Paphos or are from Paphos (members and
non-members of the CPS) can participate in the exhibition.

The CPS PAPHOS will provide materials for the placement of photographs (frames or
surfaces), print the photos, provide the space and organize the opening of the exhibition
(reception, speeches). The 4 printed photographs will be handed to the photographers
after the end of the exhibition. The choice for the photos belongs exclusively to each
photographer. Each photographer can participate with 1 to 4 photographs. A priority
order will be met based on the date of submission and payment of the application fees.
The right to participate (including all the services listed in the previous paragraph) in the
group exhibition is:
20 Euro for CPS members (2022 renewals)
30 Euro for non members
If interested please send a message at email: fekpaphos@gmail.com by 18th March
2022. You will get a reply if there are still spaces left.
More info on the phone: 99428868
Important notes:
1. The files should be in high resolution. The shortest side should be more than
2400pixels at 300dpi and image sizes 30X40 or 30X45cm.
2. The files should be named as follows: Name.Surname.Number.jpg. For
example: Giota.Kyriakou.1.jpg.
3. Photos should be sent at fekpaphos@gmail.com following entry verification.
4. The exhibition’s opening will take place on Friday 8th April at the Old
Electricity Hall.
5. By sending their photos the photographers automatically accept that their
photos can be sold for the purposes of the philanthropic institution at the price
of €30. Also, they declare that each photo can be printed and sold up to 5
copies.
6. The photographer must be the intellectual creator of the works he/she will
submit and will be responsible (licensed) for the persons depicted. Photos
with offensive content will not be accepted.

