ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο διαγωνισμός Αστροφωτογραφίας διοργανώνεται στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου
αστροφυσικής
Polarized Emission from Astrophysical Jets
http://www3.mpifr-bonn.mpg.de/old_mpifr/jetpol/jetpol/Home.html
12 – 16 Ιουνίου 2017, Ιεράπτρα, Κρήτη
Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από 1 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2017. Υπάρχουν
3 θεματικές ενότητες. Την κριτική επιτροπή θα απαρτίζουν επαγγελματίες
αστροφυσικοί που συμμετέχουν στο συνέδριο. Θα βραβευτεί 1 φωτογραφία σε κάθε
κατηγορία με χρόνο παρατήρησης σε τηλεσκόπια της τάξης του 1 μέτρου και στήριξη
VIXEN για αστροφωτογραφια. Οι καλύτερες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε ειδική
τελετή.
Οι όροι και οι λεπτομέρειες ακολουθούν. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και ερωτήσεις
μπορείτε να επικοινωνείτε με:
etraianou@mpifr.de
imyserlis@mpifr.de
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας έως και 3 φωτογραφίες που να
ανήκουν σε μια και μόνο από τις παρακάτω τρεις θεματικές κατηγορίες:
1. Αστροφωτογραφία βαθέως ουρανού (Deep sky astrophotography)
2. Αστροφωτογραφία ηλιακού συστήματος (Solar system astrophotography)
3. Αστροφωτογραφία τοπίου (Landscape astrophotography)
3. ΒΡΑΒΕΙΑ
Θα βραβευτεί μια φωτογραφία σε κάθε κατηγορία. Τα βραβεία είναι:
1. Κατηγορίες 1 και 2: χρόνος παρατήρησης στα εξής επαγγελματικά τηλεσκόπια:
A. Το τηλεσκόπιο 1-m του Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Νοτίου Αφρικής
(SAAO) στο νότιο ημισφαίριο.
http://www.saao.ac.za/science/facilities/telescopes/1-0m/
B. Το τηλεσκόπιο 80-cm IAC-80 του Παρατηρητηρίου Observatorio del Teide στην
Τενερίφη της Ισπανίας.
http://www.iac.es/eno.php?op1=3&lang=en
2. Κατηγορία 3: μια αστροφωτογραφική στήριξη Vixen Polarie Star Tracker, προσφορά του
Πλανηταρίου Θεσσαλονίκης.
http://www.planitario.gr/polarie-star-tracker.html

Σημείωση
Οι παρατηρήσεις στα παραπάνω επαγγελματικά τηλεσκόπια θα πραγματοποιηθούν είτε εξ
αποστάσεως (remote) είτε προσωπικά από τους νικητές. Στην δεύτερη περίπτωση δεν
καλύπτονται τα σχετικά έξοδα (μεταφορά, διαμονή κλπ.) από την διοργάνωση του
συνεδρίου.
4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι νικήτριες φωτογραφίες θα επιλεγούν με ψηφοφορία από την κριτική επιτροπή που θα
απαρτίζουν επαγγελματίες αστροφυσικοί συμμετέχοντες στο συνέδριο.
Πέρα από τις φωτογραφίες που θα βραβευτούν, οι καλύτερες συμμετοχές θα
παρουσιαστούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Στην τελετή αυτή, μια ομάδα από ειδικούς επιστήμονες θα κάνει μια σύντομη περιγραφή
των επιλεγμένων φωτογραφιών στο ευρύ κοινό. Τα μέλη της ομάδας θα επιλέξει η
οργανωτική επιτροπή από τους επαγγελματίες αστροφυσικούς που θα συμμετέχουν στο
συνέδριο.
Σημείωση
Ο ακριβής τόπος και χρόνος της τελετής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι προσκεκλημένοι στην τελετή. Δεν καλύπτονται σχετικά
έξοδα (μεταφορά, διαμονή κλπ.) από τη διοργάνωση του συνεδρίου.
5. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων:
•

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους, με εξαίρεση τους συμμετέχοντες του
συνεδρίου και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής.

•

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και ιδιοκτησία του προσώπου που τις
καταθέτει.

•

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1η Μαρτίου έως την 30η Απριλίου 2017.

•

Επιτρέπεται η λογική χρήση ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας για την
βελτιστοποίηση του οπτικού αποτελέσματος εφόσον δεν αλλοιώνεται το θέμα. Για
παράδειγμα επιτρέπονται διορθώσεις φωτεινότητας/αντίθεσης, dodge/burn, λογική
χρήση χρωματικών διορθώσεων και διορθωτικών φίλτρων, αλλαγή κάδρου (crop),
μετατροπή έγχρωμης εικόνας σε ασπρόμαυρη, σύνθεση φωτογραφιών (stacking) κλπ.

•

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή JPEG, PNG ή TIFF, στα οποία
αναφέρονται αναλλοίωτα τα exif data της φωτογραφίας.

•

Το όνομα του κάθε αρχείου πρέπει να περιέχει μόνο μικρούς λατινικούς χαρακτήρες
και να ακολουθεί την εξής σύμβαση:
cat-n_surname_target

όπου,
- cat-n: ο κωδικός της θεματικής κατηγορίας (cat-1: Αστροφωτογραφία βαθέως
ουρανού, cat-2: Αστροφωτογραφία ηλιακού συστήματος και cat-3:
Αστροφωτογραφία τοπίου)
- surname: το επώνυμο του διαγωνιζόμενου
- target: ενδεικτικός τίτλος του στόχου ή του πεδίου
•

Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν τίτλο και μια σύντομη
περιγραφή που θα υποβάλλονται στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

•

Η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τα πρωτότυπα αρχεία για την
επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των διαγωνιζομένων φωτογραφιών.

•

Σε περίπτωση που στην φωτογραφία απεικονίζεται κάποιος τρίτος, η συμμετοχή της
φωτογραφίας θα πρέπει να γίνει μόνο με την έγγραφη συγκατάθεσή του. Σε αντίθετη
περίπτωση, η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τη συμμετοχή της
συγκεκριμένης φωτογραφίας.

•

Οι συμμετέχοντες για την εγγραφή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει να εισάγουν τα
προσωπικά τους στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Ηλεκτρονική διεύθυνση και Τηλέφωνο,
όπως ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του Ελληνικού (Ν. 2472 / 1997, Π.δ.
207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου
(Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

•

Η οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή εαν
κρίνει ότι δεν πληρεί κάποιον από τους προαναφερθέντες όρους ή δεν σχετίζεται
θεματολογικά με την κατηγορία που έχει κατατεθεί. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση της
αυθεντικότητας των φωτογραφιών ή/και των ατομικών τους στοιχείων.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
•

Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν αποκλειστικά στους
δημιουργούς τους και δεν παραχωρούνται.

•

Με την υποβολή των φωτογραφιών ο συμμετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες
αποτελούν δικά του έργα και έχει την πνευματική ιδιοκτησία επ’ αυτών. Ταυτόχρονα
δηλώνει ότι παραχωρεί στην οργανωτική επιτροπή τα δικαιώματα χρήσης των
φωτογραφιών στις ιστοσελίδες του συνεδρίου, τις ιστοσελίδες εμπλεκόμενων φορέων
όπως και στην έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου (πάντα με αναφορά στο όνομα
του φωτογράφου).

•

Απαγορεύεται η συμμετοχή με έργα τρίτων, αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα
και ξένα προς τον διαγωνιζόμενο.

•

Με βάση τα παραπάνω, η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή
υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη, αν αποδειχθεί έλλειψη
πατρότητας ή νομιμοποίησης ή άλλο νομικό ελάττωμα σε κάποια συμμετοχή.
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