
Θέμα:  Europalso Photo Contest: Europalso Είμαστε Παντού! 
 

Ψηφίστε τις 5 φωτογραφίες που θα διεκδικήσουν τα 5 πλούσια δώρα! 

 

 
Α. Λήξη Α’ Κύκλου - Ψηφοφορία 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Α’ κύκλος του διαγωνισμού φωτογραφίας #Europalso Είμαστε Παντού, 

μέσω Facebook φτάνει στο τέλος του και οι ήδη δημοσιευμένες φωτογραφίες βρίσκονται σε διαδικασία 

ψηφοφορίας μέχρι την Κυριακή, 18 Αυγούστου. 

Όλες οι φωτογραφίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, έχουν αναρτηθεί σε ειδική σελίδα, 

στο members.europalso.gr. όπου με τους εξατομικευμένους κωδικούς σας, μπορείτε να έχετε άμεσα 

πρόσβαση. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τους κωδικούς σας (username και password) μπορείτε να 

καλέσετε στη γραμματεία του Συνδέσμου, στο 210-3830752.  

Μπείτε στην ειδική web εφαρμογή και επιλέξετε τις 5 φωτογραφίες που θεωρείτε 

καλύτερες να διεκδικήσουν τα 5 μεγάλα δώρα! 

Οι πέντε πρώτες φωτογραφίες που θα ψηφιστούν από τους συναδέλφους, θα βραβευτούν 

στην κεντρική εκδήλωση του φετινού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 28/8 στο InterContinental. 

Για να μπείτε στην ειδική σελίδα και να ψηφίσετε, πατήστε εδώ.  

 

Β. Έναρξη νέου κύκλου Διαγωνισμού Φωτογραφίας 

Από αύριο, Τετάρτη 17 Ιουλίου ξεκινάει και Β’ κύκλος του διαγωνισμού φωτογραφίας. 

Αποτυπώστε μέσα από το φακό εμπειρίες, όνειρα, και συναισθήματα συνδέοντάς τα 

δημιουργικά με το Europalso. 

Δημοσιεύστε την φωτογραφία σας στη ομάδα μας Facebook Europalso Society ΚΞΓ και όπου 

αλλού στο Fb θέλετε εσείς. 

Όλες οι φωτογραφίες θα εκτεθούν στον ανακαινισμένο χώρο Europalso Conference Hall του 

Συνδέσμου μας. Οι πέντε πρώτες που θα ψηφιστούν από τους συναδέλφους μέσω ειδικής web 

εφαρμογής, θα βραβευτούν σε εκδήλωση στα πλαίσια των εορτασμών για τη νέα χρονιά. 

Οι βραβευμένοι συνάδελφοι από περιφέρεια επιπλέον του βραβείου, θα έχουν και κάλυψη 

εξόδων διαμονής και μετακίνησης.  

 

 

 
σ.σ. Υποβάλλοντας τη συμμετοχή σας, αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα το αποκλειστικό δικαίωμα του EUROPALSO, 

να αναπαράγει, διασκευάζει ή/και μεταδίδει τις εικόνες (images) και τα στιγμιότυπα (snapshots) που αναρτάτε (στα πλαίσια 

του διαγωνισμού), με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο κρίνει απαραίτητο. 

https://members.europalso.gr/europalso-photo-contest/

