
Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                         του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

 

Αριθμός νικητών: 35  

Βραβείo :Συμμετοχή στο εργαστήριο σκηνοθεσίας του Τζών Γουότερς 

Διάρκεια: από 25/09/2019 έως 07/10/2019  

 

1. Διαγωνισμός- Χρόνος διεξαγωγής  

Από την 25η Σεπτεμβρίου έως την 7η Οκτωβρίου 2019 το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. 

με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» (εφεξής: «Φεστιβάλ»), διεξάγει 

στη Θεσσαλονίκη διαγωνισμό με βραβείο τη  Συμμετοχή στο εργαστήριο σκηνοθεσίας του Τζών 

Γουότερς που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη την 8η Νοεμβρίου 2019  στην Αποθήκη Γ' που 

βρίσκεται στη 1η Προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης ώρα 11.00 – 13.00 στην αίθουσα Τάκης 

Κανελλόπουλος. 

Το  εργαστήριο θα γίνει στην αγγλική γλώσσα χωρίς διερμηνεία. 

2. Σκοπός Διαγωνισμού 

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στους σκοπούς του Φεστιβάλ  και στη διοργάνωση  

διαλέξεων και εκδηλώσεων  σχετικά με την κινηματογραφική τέχνη . 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Όπως στο δελτίο τύπου που εστάλη με την έναρξη της διαδικασίας αναφέρεται, που 

δημοσιεύθηκε στο ιστότοπο του Φεστιβάλ https://www.filmfestival.gr/el/professionals/media-

press/27002-ksekinisan-oi-aitiseis-gia-to-ergastirio-skinothesias-me-ton-tzon-gouoters με το 

ειδικό έντυπο / αίτηση συμμετοχής, στο εργαστήριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 

σκηνοθέτες που έχουν πραγματοποιήσει το λιγότερο μια μικρού μήκους ταινία  και το πολύ έως 

δύο μεγάλου μήκους ταινίες . 

Οι μικρού μήκους ταινίες πρέπει να έχουν συμμετάσχει επίσημα σε Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου  στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα  (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Δράμας, Ολυμπίας, 
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Πανόραμα, Outview, SyrosIFF, Animasyros, Micro μ., AegeanFilmFestivalκά) . Οι μεγάλου μήκους 

ταινίες  (διάρκειας 60' +) πρέπει να έχουν προβληθεί σε κινηματογραφικά  φεστιβάλ  ή εμπορική 

κινηματογραφική αίθουσα  με  εισιτήριο. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού. 

4. Εξαιρέσεις Συμμετοχής 

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι / εργαζόμενοι του Φεστιβάλ, 

καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο 

βαθμό. 

5. ΒΡΑΒΕΙΟ- ΤΟΠΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Οι θέσεις για το εργαστήριο είναι 35 και οι συμμετέχοντες  θα προκύψουν από κλήρωση , που 

θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 στις 12:00 στην αίθουσα Δωμάτιο με 

Θέα , 5οςόρ. Κτήριο Ολύμπιον , πλατεία Αριστοτέλους 10  στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα 

διεξαγωγής, που ορίζεται  με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας και  αποτελείται από τρεις (3) 

υπαλλήλους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, παρουσία συμβολαιογράφου και θα είναι ανοικτή για το κοινό. 

Αυτό είναι το βραβείο του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να 

αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Οι κληρωθέντες δεν μπορούν 

να ανταλλάξουν τη θέση τους με τρίτο πρόσωπο. 

Οι συμμετέχοντες  θα λάβουν γνώση του διαγωνισμού και των όρων του παρόντος Κανονισμού 

από τον ιστότοπο του Φεστιβάλ.  

Δεν προβλέπεται άλλη παροχή/βραβείο στους συμμετέχοντες. 

6. Δημοσιότητα 

Τα αποτελέσματα και τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του Φεστιβάλ. 

7. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από το Φεστιβάλ. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να 

παραστεί  την ημέρα του εργαστηρίου , οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως το Φεστιβάλ για να 

αντικατασταθεί με άλλον συμμετέχοντα. 

8. Προσωπικά δεδομένα 

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους 
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και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότηση στο Φεστιβάλ  για την προβολή του 

διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του ιστότοπου του Φεστιβάλ . 

Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων θα επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και πρόσωπα τα 

οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή του, για σκοπούς δημοσιότητας. Όποιος ενδιαφέρεται να 

ζητήσει την ενημέρωση ή διαγραφή των στοιχείων του απευθύνεται στην ανωτέρω διεύθυνση 

(Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-378400).  

- Σε καμία περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν σε 

τρίτους. Στο e-mail που θα δηλώσει ο συμμετέχων μπορεί το Φεστιβάλ  να του αποστέλλει 

ενημερωτικά e-mails. 

9. Δικαιώματα-Υποχρεώσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ - Αναβολή - Ματαίωση του Διαγωνισμού.               

Το Φεστιβάλ:  

- Διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό 

στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό, την απονομή και την κλήρωση αυτών που συμμετέχουν στο 

εργαστήριο για σκοπούς προβολής των δραστηριοτήτων του και η συμμετοχή στον διαγωνισμό 

έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση κάθε συμμετέχοντα. 

- Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως τη συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών 

δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς 

την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

- Δύναται να προβάλλει τα στοιχεία των νικητών και  φωτογραφία τους  από τη συμμετοχή  τους 

στο εργαστήριο. 

- Διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να ματαιώσει, αναβάλλει το εργαστήριο για λόγους ανωτέρας 

βίας, για τεχνικούς ή άλλους λόγους δημόσιου συμφέροντος. Η διακοπή/αναβολή θα 

κοινοποιηθεί στον ιστότοπο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Η ευθύνη του ΦΕΣΤΙΒΑΛ περιορίζεται αποκλειστικά 

και μόνο στη κλήρωση αυτών που θα συμμετάσχουν  στο εργαστήριο.  

-Δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα 

ή/και ζημία, ήθελε προκληθεί σε αυτούς, για οποιαδήποτε αιτία. 

- Έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του 

παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει 
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τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση 

ή αναβολή ή ματαίωση θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 

 

10. Ευθύνη-Δηλώσεις Συμμετεχόντων  

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους 

έναντι του Φεστιβάλ . 

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, να ενεργούν μέσα 

στα πλαίσια των όρων του παρόντος και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και  φέρουν 

αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους 

στα έντυπα συμμετοχής τους και την ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα αυτών. Το 

Φεστιβάλ  δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή 

μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στο Φεστιβάλ να 

ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.  

11. Λοιποί Όροι 

α) Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού είναι ουσιώδεις κι έχουν αποκλειστική ισχύ. Η συμμετοχή 

στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων και την 

παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωσή του έναντι του Φεστιβάλ. 

β) Για την επίλυση κάθε σχετικής με το διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ερμηνεία και 

την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του παρόντος και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά 

με το διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά τη λήξη του, αποκλειστικά  

αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

 

Ο παρών Κανονισμός καταρτίσθηκε από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και υπογράφεται από τη Γενική 

Διευθύντρια. 

 

Για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Η Γενική Διευθύντρια   
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