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Διαγωνιςμόσ φωτογραφίασ του Europe Direct Halkidikis
«Η Ευρώπη Δίπλα Σου»
#EuropeNextToYOU

#ΗΕυρωπηΔιπλαΣΟΥ

#edichalkidiki

Όροι του διαγωνιςμοφ:
• Στο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ άτομα άνω των 18 ετϊν που διαμζνουν ςτθν
Χαλκιδικι .
• Κάκε ςυμμετζχων μπορεί να ςτείλει δυο φωτογραφίεσ.
• Οι φωτογραφίεσ πρζπει να είναι ςε υψθλι ανάλυςθ.
• Αν απεικονίηονται πρόςωπα ςτισ φωτογραφίεσ, ο φωτογράφοσ κα πρζπει να ζχει τθν
ζγγραφθ ςυναίνεςθ των απεικονιηόμενων. Η γραπτι ενυπόγραφθ ςυγκατάκεςθ όςων
απεικονίηονται ςτθ φωτογραφία , κα πρζπει να αποςταλεί μαηί με τα αρχεία προκειμζνου
να ιςχφςει θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό. Τθ ςχετικι αίτθςθ μπορείτε να βρείτε εδϊ
Υπεφκυνθ Διλωςθ Συναίνεςθσ .
• Οι φωτογραφίεσ που κα αναρτϊνται πρζπει να ανικουν αποκλειςτικά ςτον
αποςτολζα/ςυμμετζχοντα και να μθν καταπατοφν διατάξεισ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
Όςοι αποςτείλουν φωτογραφίεσ διατθροφν τα πνευματικά δικαιϊματα των ζργων τουσ.
Ωςτόςο, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυμφωνοφν με τουσ νομικοφσ όρουσ που διζπουν
τθν ανάρτθςθ υλικοφ ςτο Facebook. (https://www.facebook.com/terms.php) Επίςθσ,
λαμβάνοντασ μζροσ ςτο διαγωνιςμό αποδζχεςτε χριςθ των φωτογραφιϊν ςασ από τουσ
διοργανωτζσ του διαγωνιςμοφ.
• Επιτρζπεται θ χριςθ φίλτρων, που υπάρχουν διακζςιμα ςτα apps ι ςτισ φωτογραφικζσ
μθχανζσ, ωςτόςο ειδικά εφζ, φωτογραφίεσ που ζχουν παραχκεί ςε υπολογιςτι, κακϊσ και
ζντονθ επεξεργαςία φωτογραφιϊν πρζπει να αποφεφγεται.
• Υλικό που περιλαμβάνει υβριςτικά ςχόλια ι εικόνεσ που προςβάλλουν τθν αιδϊ ι
προκαλοφν αποςτροφι κα αποκλείονται αυτόματα από το διαγωνιςμό.
• Οι διοργανωτζσ δεν φζρουν ουδεμία ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα, απϊλεια, άμεςθ
ι ζμμεςθ ηθμία προκλθκεί ςε ςυμμετζχοντα ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτο
διαγωνιςμό.
• Λαμβάνοντασ μζροσ ςτο διαγωνιςμό οι ςυμμετζχοντεσ αποδζχονται τουσ παραπάνω
όρουσ ςυμμετοχισ.
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