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ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
συµπληρώνεται από τους οργανωτές 



	  

 
 
 
Όροι συµµετοχής. 
 
1. Η συµµετοχή στην εκδήλωση «1ος Φωτοµαραθώνιος 

Πάτρας» είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συµµετοχής 
σε άτοµα άνω των 18 ετών ή άτοµα κάτω των 18 µε 
έγγραφη συναίνεση κηδεµόνα και εφόσον συνοδεύεται  
από αυτόν. 
 

2. Τα πνευµατικά δικαιώµατα των φωτογραφιών τις οποίες 
οι συµµετέχοντες καταθέτουν στην εκδήλωση, 
παραµένουν στους δηµιουργούς τους. Οι συµµετέχοντες 
όµως παραχωρούν το δικαίωµα χρήσης των 
φωτογραφιών στους διοργανωτές και τους χορηγούς της 
εκδήλωσης, για την προβολή αυτής, σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα, περιλαµβανοµένων και των 
ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ή ψηφιακών 
εκθέσεων. 
 

3. Οι συµµετοχές ανά θέµα, καθώς και οι βραβευµένες 
φωτογραφίες πρόκειται να αναρτηθούν σε ιστοτόπους 
και πιθανόν να γίνεται ονοµαστική αναφορά στους 
φωτογράφους και τις συµµετοχές του καθενός. 

 
4. Η συµµετοχή στην εκδήλωση γίνεται µε τον ιδιόκτητο 

εξοπλισµό του συµµετέχοντα, ο οποίος φέρει και την 
ευθύνη λειτουργίας αυτού. Οι διοργανωτές δε φέρουν 
καµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, βλάβης 
ή φθοράς του εξοπλισµού. 

 
5. Η συµµετοχή στην εκδήλωση γίνεται µε ιδία ευθύνη του 

συµµετέχοντα, ο οποίος πρέπει να λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, η οποία λαµβάνει χώρα σε δηµόσιο χώρο. 
Οι διοργανωτές δε φέρουν ευθύνη για τυχόν 
τραυµατισµό του συµµετέχοντα, ή για τυχόν αστική 
ευθύνη που θα προκύψει από τις πράξεις ή παραλήψεις 
του.  

 
6. Τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων θα 

διατηρηθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για την 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων, για την επικοινωνία 
των διοργανωτών µε τους συµµετέχοντες και για την 
λήψη πληροφοριών σχετικά µε µελλοντικές εκδηλώσεις. 
Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε την επικοινωνία, 
πέραν του σκοπού της παρούσης εκδήλωσης, πρέπει 
να το σηµειώσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης 
συµµετοχής. 

 
7. Οι φωτογραφίες που προσκοµίζονται θα κριθούν από 

επιτροπή της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας 
«ΗΔΥΦΩΣ». Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές 
και αµετάκλητες.   

 
8. Οι φωτογραφίες που προσκοµίζονται για κάθε θέµα 

πρέπει να είναι δηµιουργία του συµµετέχοντα και να 
έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια του φωτοµαραθωνίου.  
Δε θα πρέπει να  έχουν υποστεί καµία επεξεργασία σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορεί όµως να 
χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε ρύθµιση της 

φωτογραφικής µηχανής είναι διαθέσιµη (ασπρόµαυρο, 
σέπια κλπ.) Τα παραπάνω θα ελέγχονται από τα exif 
δεδοµένα των φωτογραφιών, τα οποία απαγορεύεται να 
αλλαχθούν.  

 
 
Τροποποίηση ή υποψία τροποποίησης θα έχει σαν 
συνέπεια τον αποκλεισµό της φωτογραφίας ή του 
συµµετέχοντα κατά την κρίση της επιτροπής. 
 

9. Οι συµµετέχοντες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για 
την άδεια φωτογράφισης σε µέρη που ίσως 
απαγορεύεται  και πρέπει να έχουν την έγγραφη 
συγκατάθεση των φωτογραφιζοµένων και  ειδικά των 
κηδεµόνων τους αν αυτοί είναι ανήλικοι. Προσκόµιση 
φωτογραφίας πορτραίτου ή φωτογραφίας που 
απεικονίζει σαν κύριο µέρος αυτής πρόσωπο θεωρείται 
ότι γίνεται κατόπιν άδειας του φωτογραφιζοµένου. 
 

10. Οι συµµετέχοντες 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. 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. 

 
11. Οι συµµετέχοντες δέχονται να φωτογραφηθούν κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης για την προβολή της 
εκδήλωσης. 
 

12. Η ψηφιακή κάρτα µνήµης θα πρέπει να είναι άδεια από 
φωτογραφίες κατά την έναρξη της εκδήλωσης. Οι 
διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλειες 
δεδοµένων που πιθανόν να υπάρχουν στην κάρτα, κατά 
τη διάρκεια της παραλαβής των φωτογραφιών. 

 
13. Οι νικητές του διαγωνισµού θα ανακοινωθούν σε ειδική 

εκδήλωση η οποία θα ανακοινωθεί από τον δικτυακό 
τόπο των διοργανωτών. Οι νικητές θα παραλάβουν 
αυτοπροσώπως τα δώρα τους την ηµέρα εκείνη ή το 
πολύ εντός τριάντα (30) ηµερών από την έδρα της 
Φωτογραφικής Λέσχης Πατρών ΗΔΥΦΩΣ, 
Θεµιστοκλέους 25-29 & Γεωργίου Ολυµπίου, κατόπιν 
συνεννοήσεως. 

 
14. Τα µέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Πατρών ΗΔΥΦΩΣ 

λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό εκτός συναγωνισµού 
και δεν µπορούν να περιληφθούν από την κριτική 
επιτροπή στους νικητές των κατηγοριών και συνεπώς 
δεν µπορούν να λάβουν κανένα από τα δώρα του 
διαγωνισµού. 

 


