
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “1st  CORFUPHOTOMARATHON 2017” 

 
1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό «1st CORFUPHOTOMARATHON 2017» με 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και κινητό  έχουν  νέοι  από 16-26 ετών . 

Στις περιπτώσεις ανηλίκων (16-17 ετών) , θα πρέπει να συνοδεύονται από τον 

γονέα/κηδεμόνα ο οποίος θα υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ότι αποδέχεται τη συμμετοχή του παιδιού στο διαγωνισμό και τους όρους όπως 

περιγράφονται στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού 

2) Η συμμετοχή επικυρώνεται με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στη 

Γραμματεία  την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 από 17:00 έως 21:00  στο χώρο του 

Προσκοπείου (Φαληράκι) και την ενυπόγραφη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής. 

Απαραίτητη η επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης) ή 

πιστοποιητικό γέννησης για ανήλικους. Μέρος των εξόδων του διαγωνισμού θα 

καλυφθεί από τους συμμετέχοντες ( 2 ευρώ ). 

3) Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι έως 6 ώρες, από 13:50 έως 19:50, το Σάββατο 
01/04/2017 
  

4) Θα πρέπει να παραδοθούν έως δύο φωτογραφίες για το θέμα του διαγωνισμού. 
 
5) Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται αυτοδίκαια 

και τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους 
όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από αυτόν. Εξαίρεση ή 
επιφύλαξη δεν γίνεται αποδεκτή. 
 

6) Τα  μέλη της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού (ΕΚΣ ΠΕΠΚ & ΦΩΤΟΛΕΚΕ) 
εξαιρούνται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και για συγγενείς 
Α’ βαθμού των παραπάνω. 
 

7)  Η ψηφιακή κάρτα μνήμης, προς αποφυγή απώλειας άλλων αρχείων, θα πρέπει να 
είναι άδεια από φωτογραφίες κατά την έναρξη του διαγωνισμού. Οι διοργανωτές δεν 
φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλειες δεδομένων που πιθανόν να υπάρχουν στην κάρτα, 
κατά τη διάρκεια της παραλαβής των φωτογραφιών. 
 

8) Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να καταθέσουν στο διαγωνισμό , παραμένουν στους δημιουργούς τους. 
Οι συμμετέχοντες όμως παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών στους 
διοργανωτές για την προβολή αυτής, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, 
περιλαμβανομένων και των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεων και 
λευκωμάτων, σχετικών με την εκδήλωση ή τους διοργανωτές. Πιθανόν να μη γίνεται 
ονομαστική αναφορά στους διαγωνιζόμενους κατά την προβολή των φωτογρφιών. 
 

9)  Οι συμμετέχοντες δέχονται να φωτογραφηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για 

την προβολή της. 

10)  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του 

διαγωνιζόμενου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη λειτουργίας αυτού. Οι διοργανωτές 



δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, βλάβης ή φθοράς του 

εξοπλισμού. 

11) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ιδία ευθύνη του διαγωνιζόμενου, ο οποίος 

πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού, η οποία λαμβάνει χώρα σε δημόσιο χώρο. Οι διοργανωτές δεν φέρουν 

ευθύνη για τυχόν τραυματισμό του διαγωνιζόμενου, ή για τυχόν αστική ευθύνη που 

θα προκύψει από τις πράξεις ή παραλήψεις του. 

12) Τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζόμενων θα διατηρηθούν σε ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, για την επικοινωνία των 

διοργανωτών με τους διαγωνιζόμενους και για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με 

μελλοντικές εκδηλώσεις από τους διοργανωτές και μόνο. Σε περίπτωση που, δεν 

επιθυμείτε την επικοινωνία, πέραν του σκοπού του παρόντος διαγωνισμού, πρέπει να 

σημειωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης συμμετοχής. 

13) Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού είναι τριμελής με ένα αναπληρωματικό μέλος. 

14) Οι φωτογραφίες που προσκομίζονται θα κριθούν από κριτική επιτροπή. Οι αποφάσεις 

της επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες. 

15) Οι φωτογραφίες που προσκομίζονται  πρέπει να είναι δημιουργία του διαγωνιζόμενου 

και να έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (Σάββατο 1 Απριλίου 2017 

από 13:50 έως 19:50). Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψηφιακά αρχεία 

μορφότυπου jpg. Τα αρχεία RAW δεν θα γίνονται δεκτά. Δε θα πρέπει να έχουν 

υποστεί καμία επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα παραπάνω θα ελέγχονται 

από τα exif δεδομένα των φωτογραφιών, τα οποία απαγορεύεται να αλλαχθούν. 

16) Τροποποίηση ή υποψία τροποποίησης θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό της 

φωτογραφίας ή του διαγωνιζόμενου κατά την κρίση της επιτροπής. 

17) Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την άδεια φωτογράφησης και 

πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των φωτογραφιζομένων και ειδικά των 

γονέων/κηδεμόνων τους αν αυτοί είναι ανήλικοι. Προσκόμιση φωτογραφίας 

πορτραίτου ή φωτογραφίας που απεικονίζει σαν μέρος αυτής αναγνωρίσιμο πρόσωπο 

θεωρείται ότι γίνεται κατόπιν άδειας του φωτογραφιζομένου, την οποία κατέχει και 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτήν ο διαγωνιζόμενο. Στην περίπτωση αυτή 

εφόσον ζητηθεί από την οργανωτική επιτροπή η συναίνεση του εικονιζόμενου 

προσώπου ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να την προσκομίσει άμεσα άλλως η 

φωτογραφία θα αποκλείεται.  

18) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να αποφύγουν να καταθέσουν 

φωτογραφίες που απεικονίζουν πορνογραφικό περιεχόμενο, έγκλημα, σκληρότητα, 

βία, αποτρόπαια φαινόμενα, χρήση απαγορευμένων ουσιών, απεικονίζουν ανήλικους 

ή και ενηλίκους με τρόπο που μπορεί να τους προσβάλει και να θίξει την αξιοπρέπειά 

τους, ή φωτογραφίες που προάγουν, υποκινούν ή καθοδηγούν σε πράξεις εγκλήματος 

ή βίας.  



19) Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε φωτογραφία 

θεωρεί ότι ξεφεύγει από τα όρια, κατά την κρίση της και χωρίς να δέχεται ενστάσεις 

επί αυτής. 

20) Οι διαγωνιζόμενοι δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, τα χρηστά ήθη, την προσωπικότητα και εν γένει τα πάσης φύσεως 

δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. 

21) Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση η οποία θα 

πραγματοποιηθεί το βράδυ της  Κυριακής 2 Απριλίου 2017 στο  Μουσείο Ασιατικής 

Τέχνης (Παλαιά Ανάκτορα), σε ώρα που θα ορίσουν οι διοργανωτές του διαγωνισμού 

και θα ανακοινωθεί στο   https://photomarathon1.blogspot.gr   

22) Οι νικητές θα παραλάβουν αυτοπροσώπως τα δώρα τους την ημέρα εκείνη ή το πολύ 

εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έδρα της Φωτογραφικής Λέσχης Κέρκυρας, 

Δημοτικό Θέατρο 2ος όροφος, κατόπιν συνεννοήσεως. 

 

 


