Όροι Διαγωνισμού
Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα "Ο Τόπος μας και το Περιβάλλον του"!
Μοιραστείτε μαζί μας την αγαπημένη σας φωτογραφία με θέμα "Ο Τόπος μας και το Περιβάλλον του" και
ΚΕΡΔΙΣΤΕ μια φωτογραφική μηχανή
Η φωτογραφία που θα συγκεντρώσει τα πιο πολλά like κερδίζει!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!

1.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 05/06/2018 μέχρι και 30/06/2018 στις 12:00 μ.μ
Τo δώρο για τον διαγωνισμό είναι: μία φωτογραφική μηχανή.

2.
3.

Η παραλαβή του δώρου θα γίνει από το γραφείο του Ο.Κ.Φ.Ε. και κατόπιν συνεννοήσεως.
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που κατάγονται ή διαμένουν ή έχουν
δεσμούς με τις Ερυθρές. Εάν νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί
ο δεύτερος επιλαχόντας, που ανεδείχθη κατά σειρά προτεραιότητας με τον αριθμό των like.

4.

Έγκυροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό είναι όσοι:
α) έχουν κάνει Like τη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/okfe.official/
β) έχουν κάνει upload μια (1 ) φωτογραφία με μέγεθος μέγιστο 2 mb με θέμα "Ο Τόπος μας και το
Περιβάλλον του" στην ανοιχτή ομάδα https://www.facebook.com/groups/elatos/ με τα στοιχεία του
και το e-mail για επικοινωνία.

5.

Νικητής του Διαγωνισμού είναι αυτός όπου η φωτογραφία που ανέβασε με θέμα «Ο Τόπος μας και το
Περιβάλλον του» στην ομάδα https://www.facebook.com/groups/elatos/ πήρε τα περισσότερα like
(το συγκεκριμένο άρθρο με την φωτογραφία).

6.

Έγκυρη φωτογραφία θεωρείται η σχετική με το θέμα, τον τόπο μας και δεν προσβάλει την δημόσια αιδώ
(αν υφίσταται κάτι τέτοιο θα διαγράφεται απευθείας από την σελίδα μας).

7.

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανεβάσουν μία μόνο φωτογραφία και όχι την ίδια με άλλον
συμμετέχοντα.

8.

Όλες οι εικόνες που υποβάλλονται πρέπει να είναι η εργασία του ατόμου και δεν πρέπει να έχουν
δημοσιευθεί αλλού ή να έχουν κερδίσει ένα βραβείο σε άλλο διαγωνισμό φωτογραφίας. Είναι ευθύνη του
κάθε συμμετέχοντα για να εξασφαλίσει ότι η φωτογραφία που λήφθηκε δεν παραβιάζει τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιωνδήποτε νόμων.

9.

Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτου για καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας ως προς την εν λόγω
φωτογραφία, ο Ο.Κ.Φ.Ε. θα δικαιούται να δώσει τα στοιχεία συμμετοχής (e-mail, όνομα κλπ) για κάθε
νόμιμη χρήση.

10.

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και μέσω e-mail,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέβαλε κατά τη συμμετοχή του. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί
στον
τοίχο
της
επίσημης
σελίδα
μας
www.okfe.gr
και
στο
Facebook
https://www.facebook.com/okfe.official/ και στην ομάδα .

11.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής
λόγους:
α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί
αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
β) Σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των
προκαθορισμένων προθεσμιών (3 ημ.), που τάσσονται στους παρόντες όρους.
γ) Χρησιμοποιήσει δίκτυα ανταλλαγής “like” ή άλλες τεχνικές μεθόδους καθοδήγησης φίλων ή αγνώστων οι
οποίοι δεν είναι φίλοι του συμμετέχοντα.
*Σε περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές ακυρωθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αυτός
θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους

παραπάνω λόγους ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του
επιλαχόντα και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες.

12.

Το δώρο είναι προσωπικό, και παραλαμβάνεται από τον/την νικητή/τρια. Είναι επίσης ανεπίδεκτο
μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο.

13.

Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του και η
φωτογραφία του στη σελίδα μας www.okfe.gr και στο Facebook
https://www.facebook.com/okfe.official/ και στην ανοιχτή ομάδα
https://www.facebook.com/groups/elatos/ που θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

14.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του διαγωνισμού την Δευτέρα 30/06/2018 στις 12:00 μ.μ ο «Ο.Κ.Φ.Ε.» δεν
θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται
ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

15.

Ο «Ο.Κ.Φ.Ε.» έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής να ακυρώσει, η να επεκτείνει τον
διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στη σελίδα μας www.okfe.gr
και στο Facebook https://www.facebook.com/okfe.official/. και στην ανοιχτή ομάδα
https://www.facebook.com/groups/elatos/ . Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης ο Διαγωνισμός
θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του
ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

16.

Η αποστολή μηνύματος ή e-mail χωρίς φωτογραφία δεν συνεπάγεται με έγκυρη συμμετοχή στον
διαγωνισμό. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για υλικό το οποίο δεν ανεβάστηκε σωστά για τεχνικούς
λόγους.

17.

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων
Αναλυτικών Όρων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

