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Διαγωνισμός φωτογραφίας  

Europe Direct Thessaloniki - ΚΕΔΗΘ 2020, με θέμα: 
 

«Το ημερολόγιο μιας έγκλειστης πόλης»  
(την περίοδο της πανδημίας) 

 #edicthess #photocontest2020 #pandemicCOVID19 

Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Συμμετοχής στο φωτογραφικό 

διαγωνισμό Ανήλικου τέκνου. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Thessaloniki – 

ΚΕΔΗΘ και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις δύσκολες 

στιγμές που όλοι βιώσαμε λόγω της πανδημίας COVID19, διοργανώνει διαγωνισμό 

φωτογραφίας με θέμα: «Το ημερολόγιο μιας έγκλειστης πόλης την περίοδο της 

πανδημίας».  

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι πολίτες άνω των 13 ετών.  

Αν ο συμμετέχων/ουσα στο διαγωνισμό είναι ανήλικος/η, θα πρέπει να έχει την έγγραφη 

συναίνεση των προσώπων που ασκούν κηδεμονία, και η οποία θα πρέπει να αποσταλεί  

μαζί με το αρχείο που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό, προκειμένου η συμμετοχή να κριθεί 

έγκυρη.  

 

Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Συμμετοχής στο φωτογραφικό διαγωνισμό 

ανήλικου τέκνου. 

 

Ο/Η  κάτωθι υπογεγραμμένος/-η ………………………………………………………………. με Α.Δ.Τ.: 

………………………….. και στοιχεία επικοινωνίας: (mail ή τηλέφωνο) ………………………………………., 

κηδεμόνας του/της ……….……………………………………………………. δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

α) επιτρέπω στον/στην παραπάνω ανήλικ… τέκνο μου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό 

Φωτογραφίας που διοργανώνει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 

Thessalonikis – ΚΕΔΗΘ, 

β) εγκρίνω τη φωτογραφία που θα υποβάλλει για το σκοπό αυτό,  

γ) γνωρίζω ότι σε περίπτωση που απεικονίζεται τρίτο πρόσωπο πρέπει να υπάρχει η 

ενυπόγραφη συγκατάθεσή του, 

δ) κατανοώ ότι σε περίπτωση νίκης του στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτικό να τ..ν 

συνοδέψω στην ιστιοπλοϊκή βόλτα που αποτελεί και το έπαθλο του διαγωνισμού και 

γ) αποδέχομαι την ανάρτησή της στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

φορέα διοργάνωσης, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του διαγωνισμού.  

 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Κηδεμόνα                     Τόπος/Ημερομηνία  

 


