ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πάμε σχολείο;
Φιλικές για το περιβάλλον μετακινήσεις προς το σχολείο!

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα Βασ. Όλγας 198, 54655
Θεσσαλονίκη.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη μετακίνηση από και προς το
σχολείο με τα πόδια, το ποδήλατο ή το πατίνι, και την υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου e-smartec.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό φωτογραφίας έχουν μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμμετοχή είναι εφικτή μόνο με την παροχή συγκατάθεσης
του νομίμου αντιπροσώπου, γονέα ή κηδεμόνα, κάθε ανηλίκου κάτω των 15 ετών, η οποία δίνεται
με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Πριν την υποβολή του αρχείου συμμετοχής,
δηλώνονται στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας που συμμετέχει στο διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο,
ηλικία, τάξη, σχολείο), ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα καθώς και μία έγκυρη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γονέα ή κηδεμόνα, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επαληθευτεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η αποδοχή των όρων
πνευματικών δικαιωμάτων της δημιουργίας (Conditions for uploads) και των όρων του διαγωνισμού
ζωγραφικής (Terms and Conditions), καθώς και η συναίνεση για τη χρήση των προσωπικών
στοιχείων που δηλώθηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου (Privacy Notice).
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μίας (1) φωτογραφίας
σχετικής με το θέμα του διαγωνισμού. Η υποβολή της συμμετοχής γίνεται μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και για τη συμμετοχή απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου e-mail. Η δημοσιοποίηση κάθε
αρχείου συμμετοχής γίνεται μετά από έλεγχο των διοργανωτών για τυχόν προσβλητικό, ακατάλληλο
ή άλλο αθέμιτο περιεχόμενο.
Η φωτογραφία υποβάλλεται σε ψηφιακό αρχείο εικόνας μεγέθους μέχρι 50MB και μπορεί να
επεξεργαστεί ψηφιακά πριν την υποβολή. Αποδεκτές γίνονται μόνο συμμετοχές που αφορούν
πρωτότυπες δημιουργίες των μαθητών/μαθητριών. Η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να δημοσιευτεί
σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και άλλες ιστοσελίδες σχετικές με το έργο e-smartec, με την
αναφορά του ονόματος του δημιουργού.
Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα τεθούν σε δημόσια ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη των
νικητών. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα ενημερωθούν από τους
διοργανωτές στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

