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☐ Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής, όπως αναγράφονται στην πίσω σελίδα. 
☐ Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά email από τους διοργανωτές του Φωτομαραθωνίου. 

  

Για τη διοργάνωση του Φωτομαραθωνίου έμαθα από: 

 τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  ☐  το blog της διοργάνωσης ☐  το www.idifos.gr   ☐    

από την αφίσα  ☐        από κάποιο γνωστό ή φίλο  ☐ 

κάποιο άλλο τρόπο  ☐  αν ναι ποιο ______________________ 
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ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
συμπληρώνεται από τους διοργανωτές 



 

 
 
 
Όροι συμμετοχής. 
 
1. Η συμμετοχή στην εκδήλωση «3

ος
 Φωτομαραθώνιος 

Πάτρας» είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής, 
σε άτομα άνω των 16 ετών ή άτομα κάτω των 16 με 
έγγραφη συναίνεση κηδεμόνα και εφόσον συνοδεύονται  
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, εκθέσεων και 
λευκωμάτων, σχετικών με την εκδήλωση ή τους 
διοργανωτές. 
 

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 

κριτική επιτροπή. 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 μέρος αυτής αναγνωρίσιμο πρόσωπο 
θεωρείται ότι γίνεται κατόπιν άδειας του 
φωτογραφιζομένου, την οποία κατέχει και είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτήν ο Φωτογράφος. 
 

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 πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 12 
Μαΐου 2014 στις 8:00 μ.μ. στο Αίθριο του Παλαιού 
Δημοτικού Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αλλαγής του 
τόπου ή της ημερομηνίας αυτής, οι νικητές θα 
ενημερώνονται από τον ιστότοπο της εκδήλωσης. 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. 

 

 


