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Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής | «Ζωγράφισε το χαμόγελό σου» 
 

Έντυπο συμμετοχής 
 

Σας παρακαλούμε, αφού διαβάσετε το νομικό πλαίσιο και συμπληρώσετε το έντυπο της συμμετοχής σας στον 

διαγωνισμό, να το αποστείλετε μαζί με το έργο ζωγραφικής του παιδιού σας μέχρι την 27η Απριλίου 2022 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@grortho.gr  

 

Προσωπικά στοιχεία διαγωνιζόμενου: 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Ημερομηνία γέννησης:  Σχολική Μονάδα: 

 

Στοιχεία επικοινωνίας γονέα/κηδεμόνα: 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Κινητό τηλέφωνο: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

 

 

Νομικό πλαίσιο καλλιτεχνικού διαγωνισμού: 

Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό ζωγραφικής (εφεξής «ο Διαγωνισμός») επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει 
με τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής:  
1. Μέσω της υποβολής του καλλιτεχνικού έργου (εφεξής «το Έργο») στην Ορθοδοντική Εταιρείας της Ελλάδος (εφεξής 
«ΟΕΕ»), οι συμμετέχοντες την εξουσιοδοτούν να χρησιμοποιήσει το έργο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και για μη εμπορικό 
σκοπό, μεταβιβάζοντάς της τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσής του. Η ΟΕΕ δικαιούται να χρησιμοποιήσει το Έργο 
ιδίως για δημόσια παρουσίαση και προώθηση (π.χ. στην ιστοσελίδα της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο πλαίσιο 
μίας έκθεσης ή προβολής).  
2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό βεβαιώνουν με τη συμμετοχή τους σε αυτόν ότι είναι οι αποκλειστικοί κάτοχοι των 
πνευματικών δικαιωμάτων των  Έργων που υποβάλλουν. Τα Έργα που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μην 
παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων και να μην προσβάλλουν 
την προσωπικότητα τυχόν εμφανιζόμενων προσώπων. Σε περίπτωση ιδιοποίησης πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβολής 
δικαιωμάτων προσωπικότητας τρίτων, η συμμετοχή θα ακυρώνεται και ο συμμετέχων θα είναι ο μόνος υπόλογος απέναντι 
στον πραγματικό ιδιοκτήτη της πνευματικής ιδιοκτησίας. H ΟΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων 
τρίτων.  
3. Όλοι οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν το κόστος των υλικών που θα προκύψουν για τη δημιουργία του έργου από τη 
συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Δεν υφίσταται αποζημίωση για το κόστος των υλικών.  
4. Τα έπαθλα επιλέγονται από επιτροπή της ΟΕΕ και δεν μεταβιβάζονται. Η ΟΕΕ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση καταβολής 
οποιασδήποτε αποζημίωσης στους συμμετέχοντες των οποίων το έργο δεν επελέγη.  
5. Με την υπογεγραμμένη υποβολή του παρόντος έντυπου συμμετοχής, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Η δικαστική οδός αποκλείεται.  
 
Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: 
Η ΟΕΕ δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τον σκοπό της 
διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα αυτά δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους. Με την παρούσα δήλωση αποδέχομαι 
την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την ΟΕΕ. 

 
Με την υπογραφή μου, εγώ, ο γονέας ή κηδεμόνας του/της διαγωνιζόμενου/ης βεβαιώνω ότι διάβασα τις 

παραπάνω νομικές προϋποθέσεις και συναινώ σε αυτές, καθώς και στην επεξεργασία των προσωπικών μου 

δεδομένων.  

 

Ημερομηνία:       Υπογραφή: 


