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MONDO GALERIA 
 ανοίγει το

Διεθνές Βραβείο Φωτογραφίας Mondo Galeria
 υπό τους παρακάτω όρους:

1. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ;

 1.1 Οποιοσδήποτε φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει ερασιτέχνης η 
επαγγελματίας οποιασδήποτε ηλικίας και εθνικότητας.
 1.2 Συμμετοχή γι’αυτό το βραβείο συνεπάγετε και πλήρης αποδοχή των όρων και 
προϋποθέσεων.
    
2.ΘΕΜΑ

 2.1 Το θέμα των φωτογραφιών θα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟ. Μπορείτε να διαλέξετε το θέμα 
σας και να μας πείτε μια ιστορία που να λεει κάτι για εσάς.
 2.2 Η Πρωτοτυπία και η προσωπική έκφραση των παρουσιαζόμενων φωτογραφιών 
θα ληφθεί υπόψην.

3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
   
 3.1 Κάθε συμμετέχων θα υποβάλει κατ ‘ανώτατο όριο δέκα (10) φωτογραφίες και 
κατά ελάχιστο πέντε (5) φωτογραφίες, οι οποίες θα είναι μέρος μιας σειράς παρουσίασης. 
Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι ειτε ασπρόμαυρες ειτε χρωματιστές.
 3.2 Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή μόνο ως αρχεία 
jpg.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ 
    
 4.1 Οι ψηφιακές εικόνες θα πρεπει να σταλουν σε μορφή JPEG σε ανάλυση 
150dpi, αποθηκεύμενες σε μέτρια-υψηλή ποιότητα (8-10), με 1024pix η μεγαλύτερη πλευρά 
τους.
 4.2 Κάθε εικόνα ως μεμονωμένο αρχείο πρέπει να ονομάζεται με το όνομα_
επώνυμο του συγγραφέα + δύο ψηφία αριθμιτικά  (χαμηλότερα ανώτατα όρια, και όχι 
απλούς χαρακτήρες, που χωρίζονται από κάτω παύλα, για να αποφευχθεί η συμβατότητα 
προβλημάτων)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Καλλιτέχνης:  Carlos Fuentes
Όνομα Αρχείου: carlos_fuentes_01.jpg

         4.3 Τα ψηφιακά αρχεία εικόνας δεν  πρεπει να έχουν καμία οπτική αναγνώριση του 
συγγραφέα, όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υδατογράφημα ή λογότυπο.
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 4.4 Όλα τα αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν με τον ακόλουθο τρόπο:
 A).  Συννημένα σε ένα ενιαίο email όπου θα περιέχει όλες τις εικόνες σε αρχείο zip 
ή rar στο premio@mondogaleria.com. Παρακαλώ ως θέμα του email εισάγετε το όνομα και 
την ημερομηνία γεννησης σας. 
 B). Πριν την αποστολή των προηγούμενων αρχείων παρακαλώ ολοκληρώστε πλήρως 
και στείλτε την αίτηση εγγραφής.
 

Κάντε κλικ εδώ για να πάτε στο Έντυπο Εγγραφής.
  
 C). Επίσης, συννημένα στο email σας παρακαλούμε να έχετε την απόδειξη πληρωμής 
τέλων εγγραφής. (βλέπε σημείο 5)
 
          4.5 Όπως ορίζεται απο το νόμο, Οργανικός Νόμος 15/1999, της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, η Mondo Galeria ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ένα ψηφιακό αρχείο. Οι πληροφορίες αυτές 
θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και για να μπορέσουμε να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας αν είστε ένας απο τους συμμετέχοντες που θα επιλέξει 
η κριτική επιτρόπη. Οι πληροφορίες σας ίσως χρησιμοποιηθούν για την αποστολή 
διαφημιστικού υλικού απο την Mondo Galeria και την IMAGENDECOR. Σε καμία περίπτωση 
οι πληροφοριές σας 
 
δεν θα μοιραστούν σε τρίτους. 
 
 5.  ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 5.1 Η υποβολή των έργων σας έχει κόστος 25ευρώ (είκοσι πέντε ευρώ) η οποία 
σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται με μοναδική εξαίρεση τη συνολική ακύρωση του 
βραβείου.
  Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο μια φορά και με μια σειρά 
φωτογραφιών. 
 5.2 Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τραπεζική μεταφορά στον παρακάτω 
λογαριασμό IBAN ES32 2100 0721 0702 0072 8485 ή μέσω του ηλεκτρονικού μας 
καταστήματος με πιστωτική χρεωστική κάρτα ή Paypal κάνοντας κλικ στο παρακάτω 
πλήκτρο:
  
  
  
 6. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 2η Μαρτίου 2017 12π.μ (ώρα Μαδρίτης, 
CET, UTC / GMT + 1 ώρα). Is that time/date correct?
  
 7. ΒΡΑΒΕΙΑ 
   θα δοθούν τα παρακάτω βραβεία:
  
 7.1 Πρώτο Βραβείο: Ατομική έκθεση στη Mondo Galeria κατα τη διάρκεια του μήνα 
που θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ φωτογραφίας PHOTOESPAÑA FESTIVAL 2017
 A). Οι 3 καλύτερες φωτογραφίες του νικητή θα τυπωθούν απο την IMAGENDECOR 

Προβειτε στην 
πληρωμή

https://goo.gl/forms/M9qpQredZtr9AAjh1
http://mondogaleria.com/SHOP/es/home/106-premio-internacional-de-fotografia-mondo-galeria.html
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και θα εκτεθούν σε ένα solo show στο κλείσιμο του πρώτου Διεθνούς Φωτογραφικου 
Βραβείου Mondo Galeria, στη Mondo Galeria της Μαδρίτης απο τις 15Ιουνίου 2017
B). Μια (1) εκ των εν λόγω φωτογραφίων θα επιλεγεί για να χρησιμοποιηθεί ως εικόνα για 
την προώθηση της έκθεσης, σε έντυπη και σε Digital μορφή.

C). Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: Τα έργα που παράγονται για την εκθεση θα γίνουν 
ιδιοκτησία του καλλιτέχνη.

 7.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ εννία (9) εκθεσιακά βραβεία.
   
            A). Τουλάχιστον μια (1) φωτογραφία από κάθε ένα από τους υπόλοιπους 9 
επιλεγμένους καλλιτέχνες θα λάβει μέρος στην ομαδική έκθεση στη MONDO GALERIA, 
Calle San Lucas 9, 28004, Μαδρίτη στα μέσα Ιουνίου 2017.

             B). Ένα (1) από τα δεύτερα βραβεία που θα επιλέχθεί από ειδική επιτροπή, και θα 
δοθεί από την LA NEOMUDEJAR αποτελεί την καλλιτεχνική φιλοξενία στο χώρο τέχνης στη 
Μαδρίτη όπου παρέχεται εργαστήριο, καλλιτέχνικο στούντιο και άλλες εγκαταστάσεις στο 
χώρο τους (ένας μήνας εκτιμάτε σε € 3.000). Η επιλεγμένη φωτογραφία θα γίνει μέρος της 
μόνιμης συλλογής του LA NEOMUDEJAR εφόσον η έκθεση στη MONDO GALERIA λήξει. * 
Δεν περιλαμβάνει την πτήση και διαμονή.

 7.3 Τα έργα τα οποία εκτίθενται στη MONDO GALERIA και θα πωληθούν στο κοινό 
σε κανονικές συνθήκες στη συμφωνησθέντα τιμή που όρισε η Galery και o καλλιτέχνης από 
όπου η MONDO GALERIA θα κρατήσει 50% προμήθεια από την πώληση και ο καλλιτέχνης 
το υπόλοιπο 50%.

 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 8.1 Η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει τους νικητές με απλή πλειοψηφία. Η 
απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι αδιαμφισβήτητη. Η κριτική επιτροπή μπορεί να 
μην κηρύξει νικητή εάν τα έργα που υποβλήθηκαν δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο.

 8.2 Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:ο Διευθυντής της MONDO GALERIA: 
Diego Alonso, η διευθυντής φωτογραφίας του πρακτορείου ASA: Anna Sever (ASA), τρεις 
διεθνείς φωτογράφοι: Javier Silva Meinel (Λίμα) Ο Renato D’Agostin (Νέα Υόρκη) και the 
same photographer is repeated in your file, César Saldívar (Μαδρίτη, Μόντερει) διεθνής 
επιμελητής: Matthieu Foss (Διευθυντής του FOCUS, Φεστιβάλ Φωτογραφίας Βομβάη, Ινδία) 
και γκαλερίστα / επιμελητής: Claudio Composti (MC2 Gallery / Periscope Photoscouting, 
Μιλάνο, Ιταλία).

 8.3 Η Κριτική Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα υποβαλλόμενα έργα κατά τη διάρκεια 
των  30 ημέρων μετά τη λήξη των προθεσμιών για να αποφασίσει μέσα από ένα σύστημα 
ψηφοφορίας τριών βήματων τους νικητές ως εξής:
                               • 1 Πρώτο Βραβείο και 9 Δεύτερα Βραβεία

 8.4 Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει 15 πιθανούς νικητές  και απο αυτούς έπειτα 
θα επιλέξει το πρώτο βραβείο και τα 9 δεύτερα βραβεία. Τα υπόλοιπα 5(πέντε) που θα 
υπολοίπονται προς επιλογή θα θεωρηθούν οι Φιναλιστ, και θα εμφανίζονται αντίστοιχα στην 
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αρχική σελιδα του διαγωνισμού. (landing page: first page or last)?

 8.5 Μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής η GALLERY MONDO θα 
επικοινωνήσει με τον επιλεγμένο συμμετέχοντα για να τον ενημερώσει.

 8.6 Ο κατάλογος των επιλεγμένων συμμετεχόντων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
του βραβείου την επόμενη μέρα.

            8.7  Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα ψηφιακά αρχεία 
των επιλεγμένων φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση σε λιγότερο από 10 ημέρες από 
την ημερομηνία της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιλεγμένος 
συμμετέχοντας δεν αποστείλει τα αναφερόμενα αρχεία εγκαίρως αυτός/τη θα θεωρειθεί 
εκτός διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο  επόμενος φιναλίστ θα κληθεί να αναλάβει την 
κενή θεση.

 8.8 Οι υποβαλόμενες εικόνες θα πρέπει σε υψηλή ανάλυση να είναι 100cm η 
μεγαλύτερη πλευρά στα 300dpi
 8.9 Η Διοργάνωση του πρώτου Διεθνούς Βραβείου Φωτογραφίας Mondo Galeria 
θα φροντίσει για την εκτπυπωση των φωτογραφιών για την έκθεση με την επαγγελματική 
βοήθεια της IMAGENDECOR. Κάθε συμμετέχων είναι ελεύθερος να εκτυπώσει τις δικές 
του/της φωτογραφίες αλλά θα πρέπει να το ανακοινώσει πρίν στους διοργανωτές και να 
λάβει υπόψην τους χρόνους παράδοσης. (Σε αυτή την περίπτωση το κόστος εκτύπωσης, 
τοποθέτησης καθώς και το κόστος παράδοσης του courier θα καλύπτονται απο τον 
συμμετέχοντα).
 9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
 9.1 Οι συμμετέχοντες με την υποβολή των έργων τους επιτρέπουν στη Mondo 
Galeria να αναπαράγει το υλικό αυτό σε οποιοδήποτε μέσο κρίνει απαραίτητο για 
την προώθηση του Διαγωνισμού αυτού σε εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Οι εικόνες θα 
χρησιμοποιούνται πάντα με το όνομα του συμμετέχοντα. 
 9.2 Η συμφωνία θα υπογραφεί απο τον συμμετέχοντα και τη Mondo Galeria 
διευκρινίζοντας τους όρους και τις τιμές πώλησης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 
σημείο 7.3
 9.3  Όταν η ομαδική έκθεση ολοκληρωθεί στη Mondo Galeria τα έργα θα 
παραμέινουν εκτεθειμένα στη Mondo Galeria για ένα (1) έτος (με εξαιρεση το βραβείο LA 
NEOMUDEJAR). Μετα απο αυτή την περίοδο οι συμμετέχοντες και η Mondo Galery θα 
αποφασίσουν για την ανανέωση της συμφωνίας ή την συλλογή των φωτογραφιών τους απο 
τη Galery με ευθύνη των καλλιτεχνων. 
 9.4 Η Mondo Galeria έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες που αφορούν το 
διαγωνισμό έαν αυτό κριθεί απαραίτητο για την επιτυχία του βραβείου.
  
 10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 10.1 Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την 
πνευματικη ιδιοκτησία των φωτογραφιών που υπέβαλαν.
  Με τη συμμετοχή του σε αυτό το διαγωνισμό ο συμμετέχων αποδέχεται ότι:
 A). Αυτός/αυτή είναι ο δημιουργός των εικόνων που υπέβαλλε στο διαγωνισμό
 B). Αυτός/αυτή είναι ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων των υποβληθέντω 
εικόνων 
 C). Αυτός/αυτή είναι υπεύθυνος/η για τους ανθρώπους που εμφανίζονται στις 
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εικόνες του και κάθε νομικό θέμα περι αυτού είναιεξ’ όλοκλήρου υπο την ευθύνη του. Οι 
διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου σχετικά 
με τα παραπάνω. Η Mondo Galeria δεν θα είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την 
καταπάτηση της ισχύουσας νομοθεσίας
 10.2 Σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα του δημιουργού δεν παύουν να είναι υπό 
την ιδιοκτησία του.

Ευχαριστούμε πολύ τους:

http://www.laneomudejar.com
http://www.focusfestivalmumbai.com
http://www.imagendecor.com
http://www.periscopephotoscouting.com

