ΣΥΜΒΑΣΗ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Ματάλων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από τον Πρόεδρο και τα μέλη του, σύμφωνα με το καταστατικό του, επίσημος φορέας
του φεστιβάλ MATALA BEACH FESTIVAL, (στο εξής "Διοργανώτρια"), στο πλαίσιο
της συνεχούς προσπάθειας της για ενεργό προώθηση της σύνδεσης του φεστιβάλ με
το κοινό, μέσω συμμετοχής του τελευταίου στις διαδικασίες του φεστιβάλ,
διοργανώνει Διαγωνισμό σχεδίου - γραφιστικής με γενικό τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗΝ
ΑΦΙΣΑ TOY MATALA BEACH FESTIVAL 2017» (στο εξής "Διαγωνισμός"), με στόχο
να δώσει την ευκαιρία ανάδειξης νέων ιδεών / σχεδίων (στο εξής “Σχέδιο”), για ένα
νέο προϊόν.
1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, καθώς
επίσης, συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και νομικά πρόσωπα.
Οι ομάδες θα πρέπει να ορίζουν έναν επικεφαλής (και ένα καλλιτεχνικό όνομα
ομάδος), και τα νομικά πρόσωπα, ένα νόμιμο εκπρόσωπο αντίστοιχα.
Κατώτατο όριο ηλικίας για τα φυσικά πρόσωπα ορίζεται το 14ο έτος
(συμπληρωμένο πλήρως) με τη ρητή όμως συναίνεση των γονέων των ανηλίκων ή
των προσώπων που ασκούν τη γονική τους μέριμνα, είτε τα ανήλικα πρόσωπα
συμμετέχουν ατομικά, είτε σε ομάδα στο Διαγωνισμό. Προς τούτο, η παρούσα επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης των γονέων των ανήλικων συμμετεχόντων ή, σε
περίπτωση που τη γονική μέριμνα δεν ασκούν οι γονείς, των προσώπων που την
ασκούν, σχετικά με το ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο του
Διαγωνισμού και την πρόθεση του τέκνου τους, ή του προσώπου που έχουν την
επιμέλεια, να συμμετάσχει σε αυτόν, και ότι εκείνοι συναινούν.
2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν
δηλώσει τα στοιχεία τους αληθώς και με ακρίβεια. Στην περίπτωση που κάποιο από
τα στοιχεία είναι ανακριβές, η συμμετοχή ακυρώνεται. Καλλιτεχνικές επωνυμίες /
ψευδώνυμα είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γνωστοποιηθεί στη
Διοργανώτρια τα στοιχεία ταυτότητος του συμμετέχοντος, ενώ για τις ομάδες
απαιτείται υποχρεωτικά καλλιτεχνικό όνομα (βλ. και όρο 1. του παρόντος),
προκειμένου αυτό να συνοδεύει το Σχέδιο της ομάδας (λόγω πρακτικής αδυναμίας
αναγραφής στο Σχέδιο όλων των μελών της ομάδος). Επίσης, η Διοργανώτρια δεν
φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης που οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει στο τέλος του παρόντος δεν είναι
εφικτή.
3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό κάθε συμμετοχή θα πρέπει να καταθέσει
το Σχέδιο της στο info@matalabeachfestival.org (αναφέροντας στο ηλεκτρονικό μήνυμα
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και το ονοματεπώνυμο είτε του συμμετέχοντος, είτε του επικεφαλής της ομάδας και
το καλλιτεχνικό όνομα αυτής, είτε του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου
και την επωνυμία του νομικού προσώπου, ώστε να διασταυρωθεί με το σχετικό
φάκελο

συμμετοχής

που

θα

αποσταλεί

ταχυδρομικά)

και

να

αποστείλει

υπογεγραμμένη, με γνήσιο της υπογραφής, την παρούσα στην εξής ταχυδρομική
διεύθυνση: Προς ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΤΑΛΩΝ, Πιτσίδια
νομού Ηρακλείου, Τ.Κ. 70200. Σε περίπτωση ομάδων, η παρούσα θα πρέπει να
υπογράφεται, με γνήσιο της υπογραφής, από το σύνολο των μελών της ομάδας, και
αν στην ομάδα συμμετέχει ανήλικος-οι, τότε, θα πρέπει την παρούσα να
υπογράφουν τόσο ο ανήλικος, όσο και οι γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν τη
γονική του μέριμνα. Σε περίπτωση νομικών προσώπων απαιτείται η σφραγίδα του
νομικού προσώπου και το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου.
4. Όλα τα Σχέδια θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν τα επίσημα
λογότυπα του MATALA BEACH FESTIVAL. Η Διοργανώτρια δίνει τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό να χρησιμοποιήσουν το προκαθορισμένο αρχείο με τα
δεδομένα λογότυπα, που είναι αναρτημένο σε ειδική φόρμα στην επίσημη ιστοσελίδα του
MATALA BEACH FESTIVAL. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν έχουν την
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το προκαθορισμένο αρχείο και τα λογότυπα που
απαιτούνται στο Σχέδιο που θα αποστείλουν, μπορούν να στείλουν το Σχέδιο χωρίς τα
λογότυπα, τα οποία θα προστεθούν από τη Διοργανώτρια στη συνέχεια, στο κατάλληλο
σημείο του Σχεδίου.

5. Τα Σχέδια δεν πρέπει να υπερβαίνουν την διάσταση (κάθετο, 70cm x
50cm).
6. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν το Σχέδιό τους σε ανοιχτό –
επεξεργάσιμο αρχείο.
7.

Δεν

υπάρχουν

περιορισμοί

στα

χρώματα

και

σχέδια

που

θα

χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες.
8. Θα πρέπει να αναγράφονται σε όποιο σημείο επιθυμείτε εσείς τα εξής:
α. Μάταλα Κρήτης
β. Δωρεάν είσοδος

γ. matalabeachfestival.org
δ. καθώς επίσης και το αναλυτικό πρόγραμμα του 3ήμερου, αφήνοντας χώρο για
να παρουσιάσετε 5 συγκροτήματα στην κάθε ημέρα.
Παράδειγμα:
Παρασκευή 16 Ιουνίου
1. Συγκρότημα 1
2. Συγκρότημα 2
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3. Συγκρότημα 3
4. Συγκρότημα 4
5. Συγκρότημα 5
9. Η αξιολόγηση των Σχεδίων χωρίζεται σε δύο φάσεις:
α. Ψηφοφορία του κοινού μέσω Like στο facebook («προκριματική» φάση)
β. Επιλογή από Επιτροπή, απαρτιζόμενη από μέλη της Διοργανώτριας («τελική»
φάση)
Αναλυτικότερα:
α. Το κοινό για να ψηφίσει πρέπει να διατηρεί λογαριασμό στο Facebook. Η ψήφος
δίδεται πατώντας την ένδειξη "like" που θα εμφανίζεται δίπλα σε κάθε Σχέδιο. Κάθε
χρήστης του Facebook μπορεί να ψηφίσει περισσότερα από ένα Σχέδιο, αλλά δεν θα
μπορεί να ψηφίσει το ίδιο Σχέδιο πάνω από μία φορά. Ο χρόνος, ο τόπος και ο
τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Matala Beach
Festival στο facebook, καθώς επίσης και στο matalabeachfestival.org.
β. Με βάση τον αριθμό ψήφων που συγκέντρωσε κάθε συμμετοχή / Σχέδιο (αριθμός
“like” στο Facebook) γίνεται η επιλογή των πέντε πρώτων μεταξύ των οποίων θα
είναι και ο νικητής του διαγωνισμού.
γ. H ΤΕΛΙΚΗ επιλογή του 1ου νικητή / Σχεδίου θα γίνει αποκλειστικά από την
Επιτροπή της Διοργανώτριας, δεδομένου ότι τα κριτήρια δεν περιορίζονται μόνο σε
αισθητικά, αλλά και σε άλλα, εμπορικά / επιχειρηματικά. Στο σημείο αυτό, η
Διοργανώτρια διευκρινίζει ότι ο αριθμός των ψήφων κατά τη ψηφοφορία του κοινού
στην «προκριματική» φάση δεν προσμετράται στη διαμόρφωση της τελικής
βαθμολογίας του 1ου νικητή, ο οποίος θα αναδειχθεί κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, γεγονός που οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως.
10. Ο πρώτος νικητής :
α. θα δει το έργο του τυπωμένο στο επικοινωνιακό υλικό του φεστιβάλ β. κερδίζει το
χρηματικό βραβείο αξίας διακοσίων (200) ευρώ από τη Διοργανώτρια
(ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ατομικό, ομαδικό ή εταιρικό σχήμα) Οι
πέντε πρώτοι, μέσω της ψηφοφορία (Like) :
Κερδίζουν από διάφορα συλλεκτικά αναμνηστικά του MATALA BEACH FESTIVAL με
το λογότυπο του Φεστιβάλ. Για την απονομή του βραβείου απαιτείται ο νικητής να
πληροί όντως τις προϋποθέσεις που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του. Σε διαφορετική
περίπτωση, το δώρο ακυρώνεται, και η συμμετοχή
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αποκλείεται ακόμη και σε αυτό το στάδιο. Στη περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν ή
αδρανήσουν να παραλάβουν το δώρο τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και το
χρονοδιάγραμμα που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ή δεν συμπράξουν στα απαραίτητα
για την παροχή του, τότε, το δώρο τους ακυρώνεται και δεν θα έχουν εφεξής καμία
απαίτηση ή άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Τα δώρα δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να εξαργυρωθούν σε χρήματα ή να μεταβιβασθούν.
11. Το περιεχόμενο του Σχεδίου (και του όποιου άλλου πιθανού σχετικού
υλικού), που θα υποβληθεί, θα πρέπει να μην παραβιάζει το νόμο ή δικαιώματα
τρίτων και να είναι αποδεκτό, υπό την έννοια ότι συνάδει με το στόχο και το πλαίσιο
του Διαγωνισμού και την ιδιότητα της Διοργανώτριας. Την ευθύνη για τα ανωτέρω
φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι συμμετέχοντες - δημιουργοί. Για το λόγο αυτό, η
υπογραφή της παρούσας από τα μέλη κάθε συμμετοχής (ατομικής, ομαδικής ή
νομικού προσώπου), επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης. Οι συμμετέχοντες /
δημιουργοί άλλωστε, αποδέχονται ότι ευθύνονται άμεσα σε περίπτωση οιασδήποτε
παραβίασης ή προσβολής προκληθεί από το Σχέδιο τους. Η Διοργανώτρια ουδεμία
ευθύνη φέρει προς τρίτους, των οποίων δικαιώματα ή αγαθά τους τυχόν
παραβιάστηκαν από αποσταλθέντα -από συμμετέχοντες / φερόμενους δημιουργούςΣχέδια και εν γένει υλικό. Σε κάθε περίπτωση δε, και όλως επικουρικώς, η
Διοργανώτρια, σε περίπτωση οιασδήποτε τέτοιας εμπλοκής της, διατηρεί και αυτή
κάθε νόμιμο δικαίωμα της έναντι των παραβατών συμμετεχόντων, των οποίων το
Σχέδιο προκάλεσε την παραβίαση ή την προσβολή. Η Διοργανώτρια διατηρεί και το
δικαίωμα να εξαιρεί / αποκλείει Σχέδια του Διαγωνισμού, που κατά την αποκλειστική
της διακριτική ευχέρεια κρίνει ότι δεν είναι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος
Διαγωνισμού ή περιλαμβάνουν μη αποδεκτό υλικό. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά,
μη αποδεκτό Σχέδιο (και εν γένει υλικό) θα θεωρείται αυτό που :
- Περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία ατόμων (π.χ. πρόσωπο του οποίου
δεν υπάρχει η συναίνεση, τηλέφωνο, διεύθυνση ή άλλη πληροφορία) από τα οποία η
ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών μπορεί να γίνουν αντιληπτά.
- Μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο, χυδαίο, προκλητικό, επιθετικό, απειλητικό,
μεροληπτικό, ρατσιστικό, κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή παράνομο κτλ..
- Κατακρίνει την Διοργανώτρια, τους συνεργάτες της, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, κακοπροαίρετα ή με τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την φήμη και
το κύρος τους.
- Ενθαρρύνει, ανέχεται ή υποστηρίζει παράνομες, ανήθικες ή βλαπτικές προς τα
δικαιολογημένα συμφέροντα τρίτων συμπεριφορές.
- Αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο με τρόπο κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή
ασκώντας κριτική (ιδιαίτερα όταν τα μηνύματα αυτά αφορούν διάσημα ή δημόσια
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πρόσωπα).
- Παραβιάζει, παρακωλύει, ιδιοποιείται ή καταχράται με οποιονδήποτε τρόπο
κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, προϊόντα διάνοιας, εμπορικά σήματα ή άλλα
δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
- Παραβιάζει το νόμο, τα δικαιώματα ή τα έννομα αγαθά οποιουδήποτε τρίτου
προσώπου (ενδεικτικά το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή
κτλ.).
- Δεν είναι νέο ή / και επαρκώς πρωτότυπο και κυρίως αφορά σε Σχέδιο / ιδέα που
έχει υλοποιηθεί ή εν μέρει υλοποιηθεί από τρίτους προ του Διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια έχει τα
ανωτέρω απόλυτα δικαιώματα, καθώς επίσης, κάθε δικαίωμα ελέγχου επί του
Σχεδίου (και του εν γένει υλικού) που αποστέλλεται, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν, γι’ αυτό, το Σχέδιο θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του
Διαγωνισμού μια εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή του.
12. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 27/03/2017 και θα έχει ως καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης ιδεών / Σχεδίων την 24/04/2017 (η καταληκτική ημερομηνία
αφορά τόσο την ηλεκτρονική αποστολή του Σχεδίου, όσο και την ταχυδρομική
αποστολή του σχετικού φακέλου. Για την ταχυδρομική αποστολή θα λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία της αποστολής).
Το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει μέχρι και την 28/04/2017. Ο 1ος νικητής /
Σχέδιο θα έχει αναδειχθεί από την κριτική επιτροπή μέχρι την 01/05/2017. Οι
συμμετέχοντες (στα πλαίσια όσων αναπτύχθηκαν και στον όρο 11. του παρόντος)
δηλώνουν υπεύθυνα και εγγυώνται ότι το υλικό με το οποίο συμμετέχουν στο
Διαγωνισμό είναι προϊόν δικής τους πρωτότυπης δημιουργίας και ότι δεν παραβιάζει
δικαιώματα τρίτων.
13. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα και εγγυώνται επίσης ότι, δεν θα
επηρεάσουν αθέμιτα καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία της ψηφοδοσίας, καθώς
και ότι θα συμπράξουν σε ό,τι τους ζητηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ή / και να
ελεγχθεί το αδιάβλητο της ψηφοδοσίας. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε
αμφισβήτηση αναφορικά με την ψηφοδοσία, η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει
συμμετοχή ή συμμετοχές ή και όλον τον Διαγωνισμό.
14. Η Διοργανώτρια δεν ζητά, ούτε επιθυμεί να λάβει, από τους
συμμετέχοντες πληροφορίες ή άλλο υλικό που είναι προσωπικό δεδομένο, απόρρητο
ή μυστικό. Ως εκ τούτου (και στα πλαίσια όσων αναπτύσσονται και στους όρους 11.
και 16. του παρόντος), οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι
κάθε Σχέδιο (και εν γένει σχετικό υλικό ή πληροφορία) που υποβάλλουν δεν είναι
προσωπικό δεδομένο, απόρρητο ή μυστικό και συμφωνούν ότι μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί / δημοσιοποιηθεί, προκειμένου να διενεργηθεί ο Διαγωνισμός (βλ.
όρο 9. του παρόντος), χωρίς αυτή η ενέργεια να συνιστά άσκηση περιουσιακού ή
ηθικού δικαιώματος. Συνεπώς, η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υποστεί ο συμμετέχων ως αποτέλεσμα της
χρήσης ή της αποκάλυψης του Σχεδίου (και εν γένει του υλικού ή πληροφορίας) που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
15. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται την ασφάλεια του Σχεδίου (και της ιδέας,
υλικού, πληροφορίας εν γένει, που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες) και δεν
υποχρεούται στη λήψη οποιουδήποτε μέτρου έναντι τρίτων για την προστασία τους.
Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η υποβολή και δημοσιοποίηση του Σχεδίου (και της
ιδέας, υλικού, πληροφορίας εν γένει, που θα υποβληθεί από αυτούς) εκθέτει αυτά σε
κινδύνους ιδιοποίησης ή άλλου είδους προσβολής από τρίτους. Η έννομη προστασία
του Σχεδίου (και της ιδέας, υλικού, πληροφορίας εν γένει, που θα υποβληθεί από
τους

συμμετέχοντες)

έναντι

τρίτων,

αποτελεί

αποκλειστική

ευθύνη

των

συμμετεχόντων, εφόσον όμως προηγουμένως (ενόψει και του όρου 16. του
παρόντος) έχουν ενημερώσει εγγράφως και αναλυτικά τη Διοργανώτρια. Συνεπώς, η
Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία
τυχόν υποστεί ο συμμετέχων λόγω ιδιοποίησης ή άλλης προσβολής από τρίτους
(ακόμα και προστηθέντες της Διοργανώτριας) του Σχεδίου (και της ιδέας, υλικού,
πληροφορίας εν γένει, που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες), συνεπεία της
δημοσιοποίησης ή της χρήσης του στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό,
και εφόσον οι ίδιοι οι συμμετέχοντες το κρίνουν απαραίτητο και ενημερώσουν τη
Διοργανώτρια, οφείλουν / μπορούν να λάβουν κάθε πρόσφορο μέσο ή μέτρο για την
κατοχύρωσή του.
16. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι, εφόσον το Σχέδιο τους αναδειχθεί
πρώτο (και έναντι του ποσού που θα καταβληθεί στον 1ο νικητή - βλ. όρο 10. του
παρόντος), η Διοργανώτρια θα έχει το απόλυτο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει
αποκλειστικά και καθ' οιονδήποτε τρόπο (και κατά την αποκλειστική κρίση της) το
νικητήριο Σχέδιο, τα ονόματα, την ιδέα, το υλικό ή / και εικόνες των νικητών, ως
δημιουργών, για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς κτλ., ελεύθερα και
δωρεάν, χωρίς χρονικό περιορισμό, χωρίς περιορισμό εξουσίας, σκοπού ή μέσων
εκμετάλλευσης, σε παγκόσμια κλίμακα. Οι συμμετέχοντες ειδικότερα συμφωνούν ότι,
εφόσον το Σχέδιο τους αναδειχθεί πρώτο, παραχωρούν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν
με το παρόν το σύνολο του περιουσιακού τους δικαιώματος επί του έργου / Σχεδίου
τους στη Διοργανώτρια, η οποία μπορεί στο εξής να το χρησιμοποιεί παντί τρόπω ως
κυρία αυτού με απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, χωρίς χρονικό περιορισμό, χωρίς
περιορισμό εξουσίας, σκοπού ή μέσων εκμετάλλευσης, σε παγκόσμια κλίμακα
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(ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται : αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, διανομή,
μετάφραση, κλπ). Περαιτέρω, άπαντες οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν στη
Διοργανώτρια το δικαίωμα τροποποίησης των έργων / Σχεδίων τους κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθώς και συνένωσής τους με άλλα έργα ή
ενσωμάτωσής τους σε άλλα έργα και υπό άλλες συνθήκες, χωρίς αυτό να θεωρείται
προσβολή του ηθικού, περιουσιακού, ή άλλου δικαιώματος, που τυχόν τους
αναγνωρίζεται. Για όλα τα ανωτέρω, οι πράξεις και οι παραλείψεις που
συνομολογούνται στο παρόν θεωρούνται τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος
των δημιουργών / συμμετεχόντων, οι οποίες δεσμεύουν τους δημιουργούς κατ’
άρθρο 16 ν. 2121/1993.
17.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους, να
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τον παρόντα Διαγωνισμό, σε περίπτωση που
προκύψουν απρόβλεπτες περιστάσεις.
18. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει
προσωρινά τον παρόντα Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα
προβλήματα, που μπορεί να βλάψουν το αξιόπιστο της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων
όρων, χωρίς κανέναν περιορισμό, με ή χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια.
20. Η Διοργανώτρια (στα πλαίσια όσων αναπτύχθηκαν και στον όρο 11. του
παρόντος) δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία και /
ή προσωπική βλάβη που θα υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχων ή νικητής και / ή τα
φιλικά του / της πρόσωπα, ως συνέπεια της συμμετοχής οποιουδήποτε νικητή και / ή
των φιλικών του / της προσώπων στο Διαγωνισμό.
21. Σε περίπτωση που λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό περισσότερα του ενός
άτομα, ως ομάδες, τότε ισχύουν για αυτές ό,τι ακριβώς και για τις μεμονωμένες
συμμετοχές. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν παραβίαση οιουδήποτε όρου του παρόντος
από μέλος ομάδας, επιφέρει τις σχετικές συνέπειες στο σύνολο της ομάδας /
συμμετοχής. Αναφορικά με τα δικαιώματα (π.χ. επικοινωνία, τυχόν βραβείο) των
ομάδων (ή αντίστοιχα των νομικών προσώπων), αυτά θα γνωστοποιούνται /
αποδίδονται στον επικεφαλής της ομάδας (ή στο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου). Τυχόν διαφορετική συμφωνία εντός της ομάδας ή του νομικού
προσώπου δεν αφορά τη Διοργανώτρια, αλλά αποκλειστικά την ομάδα ή το νομικό
πρόσωπο.
22. Εφαρμοστέο δίκαιο για τον παρόντα Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους θα
είναι το ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου
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Κρήτης. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση του
παρόντος, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό,
ακολουθώντας τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε
περίπτωση αδυναμίας, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης και
εφαρμοστέο Δίκαιο το ελληνικό.
23. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων από την υπογραφή του παρόντος δεν θα
τεθούν σε οποιοδήποτε αρχείο, και δεν θα τύχουν οποιασδήποτε επεξεργασίας.
Απλώς και μόνο συνοδεύουν τη συμμετοχή, για να μπορεί να υπάρξει η απαραίτητη
επικοινωνία της Διοργανώτριας με όποιον αναδειχθεί 1ος νικητής, καθώς επίσης, με
τους λοιπούς τέσσερις διακριθέντες, ώστε αυτοί να παραλάβουν τα βραβεία / δώρα
τους. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παραλάβουν πίσω τα έγγραφα τους.
24.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται και την

αποδοχή από τον διαγωνιζόμενο-ους των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων.
Προς τούτο απαιτείται και η υπογραφή της παρούσας, με γνήσιο της υπογραφής, ως
αναφέρθηκε και στον όρο 3. του παρόντος.
25.

Διοργανώτρια: Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Ματάλων, Πιτσίδια

νομού Ηρακλείου, Τ.Κ. 70200, τηλ. 28920 45340, e-mail
info@matalabeachfestival.org.
Προς συμπλήρωση :
• Ονοματεπώνυμο Επικεφαλής (εφόσον πρόκειται για ομαδική συμμετοχή) :
…………………………………………………………………………………………………..
• Καλλιτεχνικό όνομα / ψευδώνυμο (υποχρεωτικό μόνο για ομάδες - βλ. όρο 2 παρόντος) :
…………………………………………………………………………………………………..
• Ονοματεπώνυμο γονέων ή ασκούντων τη γονική μέριμνα σε περίπτωση ανηλίκου :
…………………………………………………………………………………………………..
• Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου :
…………………………………………………………………………………………………..
• Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (υποχρεωτικό για όλους - βλ. όρο 2 παρόντος) :
…………………………………………………………………………………………………..
• Συνημμένα αποστέλλεται : Το Σχέδιο

…./04/2017
(να συμπληρώνεται η ημερομηνία κατά την υπογραφή από τον / τους συμμετέχοντα - ες)
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• Για τη Διοργανώτρια:

• Για το / τους συμμετέχοντα - ες :
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και υπογραφή, μετά του γνησίου, για ατομικές και ομαδικές
συμμετοχές. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και υπογραφή, μετά του γνησίου, για τους ασκούντες τη
γονική μέριμνα ανήλικων συμμετεχόντων.
Σφραγίδα με την επωνυμία για τα νομικά πρόσωπα, μετά του γνησίου της υπογραφής του
νόμιμου εκπροσώπου.
Βλ. αναλυτικά όρο 3. του παρόντος
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