
RURITAGE Photo Contest  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ RURITAGE 
Όροι και κριτήρια επιλογής  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας οργανώνεται απο την ICLEI Europe στο πλαίσιο του 
προγράμματος RURITAGE.  

 
Η κοινότητα του RURITAGE σχηματίζεται απο πολλές αγροτικές περιοχές απο ολόκληρο τον 
κόσμο. Πολλές απο αυτές είναι «κρυμμένοι θησαυροί» με μοναδική ταυτότητα που μόνο οι 
ντόπιοι έχουν την τύχη να τις απολαμβάνουν...μέχρι τώρα! 
 

Θέλετε να δείξετε στον κόσμο ΤΙ είναι αυτό που κάνει 
μοναδική την δική σας περιοχή? Βοηθήστε μας να την 

δούμε όπως μόνο έσεις την βλέπετε! 
 

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό φωτογραφίας του 

RURITAGE  
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Τι είναι ο διαγωνισμός φωτογραφίας RURITAGE? 

 
Ο διαγωνισμός είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις τοπικές κοινότητες να αναδείξουν τις 
προοπτικές και δυνατότητες της φυσικής αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών 
τους περιοχών. Θέλουμε να ανακαλύψουμε πώς είναι να βλέπουμε αυτές τις περιοχές από 
την τοπική άποψη και να κατανοήσουμε τι είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο γι 'αυτές. 

 

Το πρωταρχικό θέμα του διαγωνισμού φωτογραφίας είναι η φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά των αγροτικών περιοχών. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες μπορούν να 

υποβάλλουν εικόνες που αντανακλούν μια ή περισσότερες απο τις ακόλουθες πτυχές: φύση, 

τοπίο, αρχιτεκτονική, καθημερινή ζωή, φαγητό, παραδόσεις, προκλήσεις, 

προσκυνηματικός τουρισμός, ανθεκτικότητα, μετανάστευση και τέχνη-φεστιβάλ.  

 
Ο διαγωνισμός επικεντρώνεται στις παρακάτω περιοχές: 

 

1. Psiloritis UNESCO Global Geopark, Crete (GREECE) 
2. Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark (Austria/Slovenia) 
3. Magma UNESCO Global Geopark 
4. Geo-Naturpark in Germany 
5. Festival of Love in Negova village (Slovenia) 
6. Appignano del Tronto (Italy) 
7. Izmir Geopark in Gediz-Bakircay Basins (Turkey) 
8. Hidden Heartlands (Ireland) 
9. St. Olav Waterway (Finland) 
10. I Cammini Di Francesco (Italy) 
11. Marinas Corunesas Biosphere Reserve (Spain) 
12. Lower Prut Biosphere Reserve (Republic of Moldova) 
13. Styrian Eisenwurzen Geopark (Austria) 
14. Restad gard Migration Centre (Sweden) 
15. Meseta Iberica Biosphere Reserve (Portugal) 
16. Cincu (Romania) 
17. Ripe San Ginesio (Italy) 
18. Ifugao Houses (Philippines) 
19. Tetritskaro (Georgia) 
20. Causeway Coast (UK) 
21. Historic vineyards in Santa Maria (Portugal) 
22. Battir (Palestine) 
23. Ostarp Museum (Sweden) 
24. Terre Astigiane Ecomuseum (Italy) 
25. Via Mariae (Romania) 
26. French Santiago Way through Castilla & Leon (Spain) 
27. Take Art, County of Somerset (UK) 
28. Austrått and Ørland landscape (Norway) 
29. Lesvos Islands Global UNESCO Geopark (Greece) 
30. Colombian Coffee UNESCO Culture Landscape (Colombia) 
31. Douro Cultural Landscape (Spain/Portugal) 
32. Visegrád (Hungary) 
33. Wild Atlantic Way (Ireland) 
34. Human resilience in South Iceland Katla Geopark (Iceland)  
35. Agro-food production in Apulia (Italy) 
36. PIAM- Migrants hospitality in the Asti Province (Italy)  
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https://www.ruritage.eu/role-models/crete/
https://www.ruritage.eu/role-models/crete/
https://www.ruritage.eu/replicators/karavanke-geopark/
https://www.ruritage.eu/replicators/rogaland/
https://www.ruritage.eu/replicators/geo-naturpark-bergstrase-odenwald/
https://www.ruritage.eu/replicators/festival-of-love/
https://www.ruritage.eu/replicators/marche-region/
https://www.ruritage.eu/replicators/madra-geopark/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/hidden-heartlands-ireland/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/st-olav-waterway-finland/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/i-cammini-di-fransesco-italy/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/marinas-corunesas-biosphere-reserve-spain/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/lower-prut-biosphere-reserve-republic-of-moldova/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/styrian-eisenwurzen-geopark-austria/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/restadgard-migration-centre-sweden/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/meseta-iberica-biosphere-reserve-portugal/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/cincu-romania/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/ripe-san-ginesio-italy/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/ifugao-houses-philippines/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/tetritskaro-georgia/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/causeway-coast-uk/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/island-of-santa-maria-portugal/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/battir-palestine/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/ostarp-museum-sweden/
https://www.ruritage.eu/additional-replicators/terre-astigiane-ecomuseum-italy/
https://www.ruritage.eu/role-models/via-maria-2/
https://www.ruritage.eu/role-models/camino-de-santiago/
https://www.ruritage.eu/role-models/take-art-touring-professional-arts-in-rural-areas/
https://www.ruritage.eu/role-models/austratt-manorial-landscape/
https://www.ruritage.eu/role-models/lesvos-island/
https://www.ruritage.eu/role-models/colombian-coffee-culture-landscape/
https://www.ruritage.eu/role-models/douro-cultural-landscape/
https://www.ruritage.eu/role-models/visegrad/
https://www.ruritage.eu/role-models/the-wild-atlantic-way/
https://www.ruritage.eu/role-models/katla-geopark/
https://www.ruritage.eu/role-models/apulia/
https://www.ruritage.eu/role-models/asti-province/


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ? 
 
- Οι φωτογραφίες πρέπει να κατατεθούν απο ενήλικα στο όνομά του ή σε όνομα ενός 

οργανισμού ή ινστιτούτου. 
- Το άτομο θα πρέπει να είναι 18 ετών ή άνω.  
- Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν τραβηχτεί ή να αντιπροσωπεύουν μια απο τις περιοχές 

όπου αναγράφονται ανωτέρω. Ο φωτογράφος θα πρέπει να συμφωνεί οτι η εικόνα έχει 
τραβηχτεί σε μια απο τις εν λόγω περιοχές. Η ευθύνη σε περίπτωση που η δήλωση δεν είναι 
αλήθεια, θα βαρύνει τον φωτογράφο.  

- Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν φωτογραφίες απο όσες περιοχές (όπως 
αυτές ορίζονται άνωθεν) επιθυμούν.  

- Κάθε συμμετέχων μπορεί να καταθέσει μέχρι και πέντε φωτογραφίες. Κάθε φωτογραφία 
πρέπει να μεταφορτωθεί μέσω ειδικής φόρμας υποβολής (ο σύνδεσμος παρέχεται 
παρακάτω). Οι φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί για άλλους διαγωνισμούς δεν θα 
γίνονται δεκτές.  

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες 

που έχουν υποβάλει.  
- Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν άδεια για λήψη της φωτογραφίας οποιουδήποτε 

ατόμου που μπορεί να αναγνωριστεί στη φωτογραφία. Σε περίπτωση που το άτομο 
που φωτογραφήθηκε είναι ανήλικο, πρέπει να υπάρχει άδεια του νόμιμου εκπροσώπου 
του (π.χ. των γονέων).  

- Οι φωτογραφίες δεν επιτρέπεται να έχουν σκηνές απο βία, σκληρότητα, γυμνό ή 
οτιδήποτε που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό. 

- Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .jpg ή jpeg και να μην 

ξεπερνάει τα 10MB ανα αρχείο.   
- Ο φωτογράφος θα πρέπει να διατηρήσει το αρχικό αρχείο και, εάν είναι απαραίτητο, να το 

μοιραστεί με τους διοργανωτές στη μέγιστη ποιότητά του. Σε περίπτωση που το 
κοινόχρηστο αρχείο στη φόρμα υποβολής είναι της μέγιστης ποιότητας, αναφέρετέ το στο 
πεδίο «Πρόσθετα σχόλια».  

- Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όποιον ενδιαφέρεται, εκτός από συγγενείς πρώτου βαθμού 
των διοργανωτών και μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. 
  

Άλλες πτυχές:  
- Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να προσθέσουν ένα σύντομο κείμενο (έως 300 

χαρακτήρες) που να περιγράφει τις υποβληθείσες εικόνες. Αυτό το κείμενο μπορεί να είναι 
οτιδήποτε, από μια περιγραφή του φωτογραφημένου τόπου έως ένα ποίημα. Η υποβολή του 
επεξηγηματικού κειμένου δεν αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση. 
  

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ? 
 
Απο 1η Ιουνίου 2020 έως 31η Οκτωβρίου 2020. 
 
Το πάνελ αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία, εάν χρειαστεί ή να 
το συντομεύσει σε περίπτωση που επιτευχθεί η μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης του 
ιστότοπου. 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ 
Η επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτήθηκε από ειδικούς από το Πανεπιστήμιο της 
Μπολόνια, την UNESCO και το ICLEI Europe θα αξιολογήσει τις εικόνες (University of 
Bologna, UNESCO , ICLEI Europe ) 
 
Οι νικήτριες φωτογραφίες θα επιλεχθούν με βάση: 

1) Σχέση προς την περιοχή: Η φωτογραφία πρέπει να τραβηχτεί σε μία από τις 

αγροτικές περιοχές που αναφέρονται στην ενότητα «Τι είναι ο διαγωνισμός 

φωτογραφίας RURITAGE?»  
  

https://www.unibo.it/en/homepage
https://www.unibo.it/en/homepage
https://en.unesco.org/
http://www.iclei-europe.org/


2) Σχέση με το αγροτικό θέμα: Η φωτογραφία θα πρέπει να σχετίζεται με το θέμα 
της αγροτικής ζωής και του περιβάλλοντος, καθώς και να επισημαίνει τις 
τοπικέςδιαδικασίες αναγέννησης (εάν είναι δυνατόν). Αυτό μπορεί να 
αναφέρεται σε: τοπίο, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, γεωργία, 
αρχιτεκτονική, καθημερινή ζωή, τοπικές δραστηριότητες, παραγωγή τροφίμων, 
παραδόσεις, τέχνη, φεστιβάλ, τοπικές προκλήσεις κ.λπ. Αυτή η λίστα δεν είναι 
εξαντλητική.  

Πρόσθετοι πόντοι θα δοθούν σε εκείνες τις εικόνες (και τις περιγραφές τους) που 

ξεχωρίζουν λόγω των: Υψηλή καλλιτεχνική και τεχνική ποιότητα,Υψηλή πρωτοτυπία και 

δημιουργικότητα.  
  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΡΑΒΕΙΟ?  
Οι φωτογραφίες που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν και θα 
προωθηθούν στον ιστότοπο RURITAGE και στα κοινωνικά μέσα, διασφαλίζοντας την 
προβολή των συγγραφέων τους και παρουσιάζοντας τις αγροτικές περιοχές τους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 
Μεταξύ των υποβαλλόμενων φωτογραφιών, θα επιλεγούν τρεις καλύτερες φωτογραφίες. Η 
επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει ατομικά μέσω email και θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο 
RURITAGE.  

Ο νικητής του πρώτου βραβείου θα προσκληθεί στο τελικό συνέδριο RURITAGE 

στο Παρίσι (Γαλλία) την άνοιξη του 2022. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής (2-3 

διανυκτερεύσεις) έως και 500 ευρώ θα καλυφθούν από το έργο RURITAGE 

(εξαίρεση: εάν το ο νικητής ταξιδεύει από τις Φιλιππίνες, την Κολομβία ή την 

Παλαιστίνη, το ανώτατο όριο είναι 1000 ευρώ). Σε περίπτωση που ο νικητής είναι 

οργανισμός ή ίδρυμα, οι διοργανωτές του διαγωνισμού φωτογραφίας θα καλύψουν τα 

έξοδα ταξιδιού μόνο για έναν εκπρόσωπό του. 

 

Εικόνες που θα επιλεγούν ως ο δεύτερος και ο τρίτος φιναλίστ θα παρουσιαστούν 

στο Τελικό Συνέδριο RURITAGE που θα διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις της 

UNESCO στο Παρίσι το 2022. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν εμφανώς στον ιστότοπο 

RURITAGE και θα απονεμηθούν επίσημα δίπλωματα. 
 
Οι καλύτερες φωτογραφίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα συμπεριληφθούν σε έκθεση 
φωτογραφίας που θα διοργανωθεί σε διάφορες περιοχές που συμμετέχουν στο έργο 
RURITAGE. 
 

 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ?  
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο, περίπου τέσσερις εβδομάδες απο το τέλος της 
περιόδου υποβολής. 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ?  

Οι εικόνες πρέπει να υποβληθούν μέσω της παρακάτω  φόρμας υποβολής: 
https://forms.gle/N4Gz5EXm1TDtx9a38 

 

Το RURITAGE σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα.  
Οι συνεργάτες RURITAGE που είναι υπεύθυνοι για το διαγωνισμό, θα επεξεργαστούν μόνο 
τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας για να επιτρέψουν τη συμμετοχή σας και να 
επικοινωνήσουν μαζί σας για πιθανές ερωτήσεις/ενημερώσεις σχετικά με το διαγωνισμό (για 
παράδειγμα, για να σας ενημερώσουν εάν κερδίσετε ένα βραβείο). Τα δεδομένα σας θα 

υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ευρώπη, σύμφωνα με το GDPR και τους εθνικούς νόμους 

περί προστασίας δεδομένων και ενδέχεται να κοινοποιηθούν μόνο στο προσωπικό του έργου 

https://forms.gle/N4Gz5EXm1TDtx9a38
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


ή στους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. cloud, email). Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου RURITAGE. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν 
για εμπορικούς σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβαση, διόρθωση, 

ακύρωση, περιορισμός, φορητότητα, αντίθεση) γράφοντας στο RURITAGE@iclei.org  
 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Το RURITAGE είναι ένα τετραετές ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ (ξεκίνησε 
τον Ιούνιο του 2018) και προσπαθεί να επιτρέψει και να προωθήσει την αναγέννηση της 
υπαίθρου μέσω της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Οι αγροτικές περιοχές στην 
Ευρώπη μας λένε την ιστορία χιλιάδων ετών αλληλεπιδράσης μεταξύ της φύσης και της 
ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτά τα τοπία ενσωματώνουν μοναδικά παραδείγματα πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς, τα οποία όχι μόνο πρέπει να προστατεύονται αλλά και να 
αναγνωρίζονται ως κινητήρια δύναμη για την αειφόρο ανάπτυξη. Το RURITAGE στοχεύει στη 
βιώσιμη ενίσχυση της μοναδικής τοπικής κληρονομιάς για περιφερειακή και κοινοτική 
ανάπτυξη.  
 

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό RURITAGE 
Photo, επικοινωνήστε με RURITAGE@iclei.org  
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mailto:RURITAGE@iclei.org

