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Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 365 ημέρες, ήτοι αρχίζει την 27η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει την
26η Σεπτεμβρίου 2017.
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες φωτογραφίες που αποστέλλονται από τους
δημιουργούς τους και κύριας και αποκλειστικής κυριότητας των δημιουργών, απαλλαγμένες
από δικαιώματα πάσης φύσεως τρίτων. Φωτογραφίες που αποστέλλονται από οποιονδήποτε
άλλο εκτός από τον φωτογράφο (ακόμη και με την άδειά του) δεν γίνονται δεκτές.
Οι φωτογραφίες πρέπει να αποσταλούν κάτω από μια ελεύθερη άδεια χρήσης, κατά
προτίμηση υπό τους όρους της άδειας CC BY-SA 4.0.
Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να συνεισφέρει με όσες φωτογραφίες επιθυμεί οι οποίες
λήφθηκαν αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων του νομού Κιλκίς. Είστε ευπρόσδεκτοι
να υποβάλετε φωτογραφίες που μπορεί να έχετε τραβήξει κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Οι φωτογραφίες μπορούν να έχουν ελεύθερο θέμα απεικονίζοντας τις φυσικές ομορφιές του
ν. Κιλκίς, τα χαρακτηριστικά αξιοθέατα ή/και άγνωστες γωνιές του, την πολιτιστική
κληρονομιά και δημιουργία, την αγροτική παραγωγή και τη γαστρονομία, το δομημένο
περιβάλλον, την ιδιαίτερη ταυτότητα, το πνεύμα και τη ζωή του τόπου, στις πόλεις και τα
χωριά.
Η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει όσον το δυνατόν καλύτερη ανάλυση (ενδεικτικά 2.5
megapixels) και να μην έχει ορατά υδατογραφήματα ή υπογραφές. Επιτρέπεται και η
συμμετοχή φωτογραφιών τραβηγμένων με ασπρόμαυρο φιλμ ή φωτογραφίες σκαναρισμένες
(για παλαιότερες φωτογραφίες τραβηγμένες με φιλμ και εφόσον έχουν σκαναριστεί με την
αντίστοιχη ανάλυση).
Οι φωτογραφίες μπορούν να τύχουν μερικής ψηφιακής επεξεργασίας με τη χρήση
οποιουδήποτε λογισμικού χωρίς όμως να τροποποιούνται σε μεγάλο βαθμό και χωρίς να
αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους.
Τα πνευματικά δικαιώματα για όλες τις φωτογραφίες που συμμετέχουν τα διατηρεί ο
φωτογράφος. Ο φωτογράφος διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών του
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και το όνομά του θα εμφανίζεται μαζί με τη
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φωτογραφία κάθε φορά που εκείνη δημοσιεύεται. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι
συμμετέχοντες παραχωρούν στην Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις
φωτογραφίες τους δωρεάν για την προώθηση και την κάλυψη του διαγωνισμού, σε υλικά
επικοινωνίας προς προώθηση και προβολή της δράσης της, για τη διοργάνωση εκθέσεων και
συναφείς εκδηλώσεις.
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
υποβάλουν
τη
συμμετοχή
τους
στο
Διαγωνισμό αποστέλλοντας τις φωτογραφίες τους στο email: anki@anki.gr. Το όνομα κάθε
αρχείου θα πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και με αύξοντα αριθμό, π.χ.
panospapadopoulos1, panospapadopoulos2 κ.ο.κ. Σε περίπτωση αποστολής φωτογραφιών σε
διαφορετικές ημερομηνίες, συνιστάται η χρησιμοποίηση του ίδιου ονόματος αρχείου με
διαφορετικό αύξοντα αριθμό.
Κάθε συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται με την αποστολή στοιχείων που περιλαμβάνουν το
ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο και την ταχυδρομική διεύθυνση του φωτογράφου,
το όνομα των επισυναπτόμενων αρχείων (της κάθε φωτογραφίας) καθώς και την ημερομηνία
και την τοποθεσία που τραβήχτηκε έκαστη φωτογραφία καθώς και το θέμα της. Το θέμα
του email που θα σταλεί το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να έχει τίτλο «Φωτογραφικός
Διαγωνισμός #KILKIS 365».
Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email των
συμμετεχόντων. Γι’ αυτόν τον λόγο η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή
της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Αναπτυξιακή Κιλκίς
Α.Ε., προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά
ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως
ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του
διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων (επιβεβαίωση στοιχείων) και
η ταυτοποίηση των νικητών. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για χρονικό
διάστημα ενός έτους.
Σε περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή
τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος.
Κάθε συμμετοχή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα κοινώς αποδεκτά ήθη και την ελληνική
νομοθεσία κι έτσι η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μιας τέτοιας
φωτογραφίας και την ακύρωση της συμμετοχής.
Φωτογραφίες που έχουν, διαφημιστικό χαρακτήρα, υβριστικό ή άλλο περιεχόμενο που
καταφανώς προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα γενικά υποστηρίζει
διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας «λόγω φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού» (Ν.3304/2005) θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή και των όρων και πρακτικών
που ισχύουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις χρήσης εφαρμογών όπως του FACEBOOK σχετικά με
τα προσωπικά δεδομένα.
Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιοποιηθούν μαζί με τις βραβευμένες φωτογραφίες στην
ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. καθώς και σε διάφορα Μ.Μ.Ε. και ιστοσελίδες μετά
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής φωτογραφιών.
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή
μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις
ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσει το Διαγωνισμό κατά την κρίση της και χωρίς να
θεμελιώνεται οποιαδήποτε αξίωση των συμμετεχόντων από αυτούς τους λόγους ούτε έναντι

αυτής. Η τελευταία θα ανακοινώσει κάθε τέτοια τροποποίηση των όρων στον ιστότοπο του
διαγωνισμού ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της.
18. Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα αποκλεισμού φωτογραφιών από τη
διαδικασία αν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι ή δεν σχετίζονται
θεματολογικά με τον τίτλο του διαγωνισμού.
19. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή όλων των όρων του
Κανονισμού. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους πιο πάνω όρους θα συνεπάγεται
αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

