ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
«Πολιτιστική Κληρονομία Αλιευτικών Περιοχών»
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
CHERISH και θα συμμετέχουν όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και
συγγεγραμμένα στις εξής περιοχές:









Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα),
Παράκτια Περιοχή Alto Minho (Litoral Norte)(Πορτογαλία),
Mallorca (Ισπανία),
Παράκτια Περιοχή της Ρίγας (Λετονία),
Παράκτια Περιοχή Abruzzo (Ιταλία),
Κυπρος,
Περιφέρεια Zeeland (Ολλανδία),
Mecklenburg-Western Pomerania (Γερμανία)

Οι φωτογραφίες που θα ληφθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρέπει να δώσουν μια
εντύπωση για την ποικιλομορφία, την ποικιλία και τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
των αλιευτικών κοινοτήτων, στις περιοχές των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο
διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώνεται από τον εταίρο EUCC -Γερμανία και θα ξεκινήσει την
1 Ιουνίου 2019.
Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τις απαιτήσεις
επιλεξιμότητας και όρους του διαγωνισμού. Επίσης, δηλώνετε ότι έχετε όλα τα πνευματικά
δικαιώματα της υποβληθείσας φωτογραφίας για το διαγωνισμό και ότι σε περιπτώσεις όπου
εμφανίζονται άτομα, δεν παραβιάζονται οποιαδήποτε ατομικά δικαιώματα. Επιπλέον,
συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι συνεισφορές.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό;
Άτομα (ηλικίας άνω των 18 ετών), ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι επιτρέπεται να
συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής καθώς και υπάλληλοι των
εταιρών του προγράμματος CHERISH ή της EUCC-Γερμανίας ή οι συγγενείς τους εξαιρούνται
από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για να λάβετε μέρος, οι φωτογραφίες πρέπει να
μεταφορτωθούν σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του διαγωνισμού. Για να ανεβάσετε
τις φωτογραφίες απαιτείται εγγραφή (Σύνδεση). Αν έχετε ήδη συμμετάσχει σε διαγωνισμό της
EUCC-Γερμανίας, μπορείτε να συνδεθείτε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
κωδικό πρόσβασής σας. Διαφορετικά, θα πρέπει να εγγραφείτε.
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Πως μπορώ να συμμετάσχω στο διαγωνισμό;
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει στο διαγωνισμό έως και 3 φωτογραφίες. Οι
φωτογραφίες πρέπει να μεταφορτωθούν σε μορφή .jpg στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και
να έχουν ελάχιστο μέγεθος 1 Mb. Κάθε φωτογραφία που υποβλήθηκε πρέπει να φέρει ετικέτα
με τις απαιτούμενες πληροφορίες (δηλ. Θέση της λήψης, περιγραφή της εικόνας, προδιαγραφές
πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.) καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα,
επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όταν φορτώνονται στη βάση δεδομένων.
Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται για
να εκτελεστεί ο διαγωνισμός φωτογραφίας και ότι τα δεδομένα τους αποθηκεύονται στη βάση
δεδομένων φωτογραφιών. Τρεις μήνες μετά το κλείσιμο της βάσης φωτογραφιών τα δεδομένα
θα διαγραφούν. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των συλλεγόμενων δεδομένων από την
EUCC-Γερμανία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται
μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου δεν θα επιστραφούν. Η
EUCC-Γερμανία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ακατάλληλες ή παράνομες φωτογραφίες
και να τις αποκλείσει από τον διαγωνισμό.

Προθεσμία Υποβολής Φωτογραφιών

Προθεσμία υποβολής φωτογραφιών στον διαγωνισμό είναι η 30η Αυγούστου 2019.

Όροι χρήσης
Με την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό συμφωνείτε ότι οι εικόνες που υποβάλετε θα μπορούν
να δημοσιεύονται και να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς από πλευράς χρόνου, τόπου και
περιεχομένου από την EUCC-Γερμανία, τους συνεργάτες της και όλους τους χορηγούς του
διαγωνισμού για τους σκοπούς της προώθησης αυτού του διαγωνισμού καθώς επίσης και από
το πρόγραμμα CHERISH και στο πλαίσιο όλων των μελλοντικών δημοσιεύσεων. Όλες οι
υποβληθείσες εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό με την ονομασία του
αντίστοιχου συντάκτη της εικόνας από τον διοργανωτή του διαγωνισμού. Ο διοργανωτής έχει
ιδίως το δικαίωμα να επιδείξει το αντίγραφο, να το δημοσιεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και σε άλλες δημοσιεύσεις και να το παρουσιάσει στο διαδίκτυο και για να δημοσιεύσει την
αξιολόγηση του διαγωνισμού. Για τη χρήση της εικόνας, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, και για
περαιτέρω εκδόσεις από τους εταίρους της CHERISH, οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να
διεκδικήσουν αμοιβή για τη χρήση των φωτογραφιών. Μπορείτε, αν θέλετε, να ορίσετε
περαιτέρω δικαιώματα κατά τη μεταφόρτωση της εικόνας.

Πνευματική ιδιοκτησία
Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο μόνος συγγραφέας και ιδιοκτήτης των πνευματικών
δικαιωμάτων των φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί στο διαγωνισμό. Αν ανεβάζετε την
φωτογραφία σας, δηλώνετε ότι είστε ο πλήρης κάτοχος αυτής της εικόνας και σε περίπτωση
που εμφανίζονται άτομα, ιδρύματα, εγκαταστάσεις ή οργανώσεις, δηλώνετε ότι δεν βλάπτετε
τα προσωπικά τους δικαιώματα ή τα εμπορικά μυστικά, δημοσιεύοντας αυτή την εικόνα. Αν οι
άνθρωποι στις εικόνες είναι σαφώς αναγνωρίσιμοι, χρειάζεστε μια συμφωνία για τη
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δημοσίευση αυτής της εικόνας. Αν τρίτα μέρη προβάλλουν αξιώσεις για παραβιάσεις των
δικαιωμάτων τους, ο συμμετέχων απαλλάσσει την EUCC-Γερμανία από όλες τις αξιώσεις.

Νομικές ευθύνες
Η EUCC-Γερμανία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά στις φωτογραφίες που
έχουν υποβληθεί. Οι ακατάλληλες ή παράνομές φωτογραφίες θα αφαιρούνται.
Σημείωση: Οι αποφάσεις του διοργανωτή είναι οριστικές και δεσμευτικές. δεν υπάρχει
δικαίωμα προσφυγής. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει
τον διαγωνισμό φωτογραφίας.

@ cherish_eu
www.interregeurope.eu/cherish

