
Διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο: " Ξεπερνώντας τα Τείχη μέσα από τον Φακό" 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

1. Οι συμμετέχοντες δημοσιεύουν μια φωτογραφία εμπνευσμένη από το θέμα του 
διαγωνισμού και προσθέτουν τα hashtag #TEDxHER και #europeanyouthcardgr.   

2. Όσοι συμμετέχουν, λαμβάνουν αυτόματα μέρος σε κλήρωση με δώρα: 
α) Μία πρόσκληση για το TEDxHeraklion // Beyond the Walls που θα πραγματοποιηθεί 
στις 28.02.2015 

β) (15) Δεκαπέντε Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και 
Δια Βίου Μάθησης, Εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων) 

3. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015 έως Τετάρτη, 18 
Φεβρουαρίου 2015.  

4. Δικαίωμα συμμετοχής για τις 15 Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων έχουν οι συμμετέχοντες 13-
30 ετών. (ύστερα από ταυτοποίηση των στοιχείων τους)   

5. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στην 
κλήρωση που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.  

6. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ελλιπή, ψευδή, λανθασμένα, άσεμνα ή προσβλητικά 
στοιχεία, θα αποκλείονται αυτοδίκαια από το Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε δε ενέργεια ή 
συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη 
Διοργανώτρια ως παράνομη ή καταχρηστική, αυτή θα έχει δικαίωμα να τον αποκλείσει 
από το Διαγωνισμό, επιφυλασσόμενη παντώς νομίμου δικαιώματός της. 

 

Τρόπος ανάδειξης νικητών – Απονομή Δώρων 

7. Την Παρασκευή 20/2/2015 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στα γραφεία 
του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης από την οποία θα ανακηρυχθούν 16 
νικητές και 8 επιλαχόντες.  

8. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης των σελίδων του TEDx Heraklion και 
της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στο facebook και στο Instagram και θα πρέπει να 
επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται το δώρο μέχρι τις 25/2/2015 και ώρα 12:00, 
αποστέλλοντας email στο europeanyouthcard@inedivim.gr. Σε αντίθετη περίπτωση η 
νικητής θα ανακηρυχθεί ο επόμενος  επιλαχόντας, με βάση τη σειρά κλήρωσης. 

9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων www.europeanyouthcard.gr και  του 
TEDxHeraklion καθώς και στις σελίδες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

10. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα  των νικητών και 
να δημοσιεύσουν φωτογραφίες τους, να προβάλουν φιλμ ή βίντεο με τους ίδιους 
σχετικά με την απονομή των επάθλων κ.λ.π. στην ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ή/και στη 
σελίδα στο Facebook και να προβούν γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και 
προβολή κάθε σχετικού γεγονότος κατ’ επιλογήν τους. Οι νικητές, με την συμμετοχή 
τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στην παρουσίασή τους σε σχετικό 
διαφημιστικό πρόγραμμα ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφίας τους ή 
βίντεο / φιλμ, στα οποία θα απεικονίζονται για λόγους  διαφημιστικής προβολής από 
τη Διοργανώτρια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 

http://www.europeanyouthcard.gr/�


11. Η αποστολή Ευρωπαϊκών Καρτών Νέων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί από το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ η δωρεάν πρόσκληση στον νικητή του διαγωνισμού θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά από τη διοργανώτρια ομάδα του TEDxHeraklion. 

12. Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα 
και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα 
ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. 

13. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από 
τους Νικητές μέχρι και την 25.02.2015, το δικαίωμα παραλαβής του συγκεκριμένου 
Νικητή αυτόματα απολύεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της 
Διοργανώτριας. 

14. Το TEDxHeraklion και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες 
προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών επειδή οι τελευταίοι δεν απάντησαν για 
οποιονδήποτε λόγο ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. 

15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των 
συμμετεχόντων, όλων ανεξαιρέτως των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου συμμετέχοντος με τους όρους του Διαγωνισμού, 
η συμμετοχή του θα αποκλείεται αυτοδίκαια. 


