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Διαγωνισμός φωτογραφίας  

Europe Direct Thessaloniki - ΚΕΔΗΘ 2019, με θέμα: 

«Η Ευρώπη στην πόλη μου, στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου» 

#edicthess #photocontest2019 #cohesionpolicy #cohpo 

Όροι του διαγωνισμού: 

• Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος άτομα άνω των 18 ετών που 

διαμένουν στην ΕΕ, 

• Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει μία φωτογραφία σε μορφή .jpg ή ένα 

βίντεο μέγιστης διάρκειας δύο λεπτών, 

• Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση, 

• Αν απεικονίζονται πρόσωπα στη φωτογραφία, ο φωτογράφος θα πρέπει να έχει 

την έγγραφη συναίνεση των απεικονιζόμενων. Η γραπτή ενυπόγραφη 

συγκατάθεση όσων απεικονίζονται στη φωτογραφία ή στο βίντεο, θα πρέπει να 

αποσταλεί μαζί με τα αρχεία προκειμένου να ισχύσει η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό. Τη σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ- Υπεύθυνη Δήλωση 

Συναίνεσης 

• Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που θα αναρτώνται πρέπει να ανήκουν 

αποκλειστικά στον αποστολέα/συμμετέχοντα και να μην καταπατούν διατάξεις 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσοι αποστείλουν φωτογραφίες ή βίντεο 

διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους. Ωστόσο, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να συμφωνούν με τους νομικούς όρους που διέπουν 

την ανάρτηση υλικού στο Facebook. (https://www.facebook.com/terms.php) 

Επίσης, λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό αποδέχεστε την αναπαραγωγή και 

χρήση των φωτογραφιών σας από τους διοργανωτές του διαγωνισμού. 

• Επιτρέπεται η χρήση φίλτρων, που υπάρχουν διαθέσιμα στα apps ή στις 

φωτογραφικές μηχανές, ωστόσο ειδικά εφέ, φωτογραφίες που έχουν παραχθεί 

σε υπολογιστή, καθώς και έντονη επεξεργασία φωτογραφιών πρέπει να 

αποφεύγεται. 

• Υλικό που περιλαμβάνει υβριστικά σχόλια ή εικόνες που προσβάλλουν την αιδώ 

ή προκαλούν αποστροφή θα αποκλείονται αυτόματα από το διαγωνισμό. 

• Οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, 

απώλεια, άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί σε συμμετέχοντα στα πλαίσια της 

συμμετοχής του στο διαγωνισμό. 

• Λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους 

παραπάνω όρους συμμετοχής. 

 

 


