
Όροι Διαγωνισμού 

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο Greenpeace Ελλάς διενεργεί διαγωνισμό ζωγραφικής για την 
προώθηση της εκστρατείας της για τη Βιώσιμη Γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους:

Στο διαγωνισμό ζωγραφικής καλούνται να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6 με 13 ετών, με 3 
νικητές που θα κερδίσουν αναμνηστικά μπλουζάκια της οργάνωσης αξίας 20 ευρώ/εκαστο. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν έργο ζωγραφικής με θέμα «Ζωγραφίζω έναν 
μελισσόκηπο» και να στείλουν τη ζωγραφιά τους είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κολωνού 
78, 10434 Αθήνα, είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
gpgreece@greenpeace.org. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα θα πρέπει να δώσει τα στοιχεία του 
(όνομα, ηλικία) καθώς και του γονιού ή του κηδεμόνα του (Όνομα, Επώνυμο, e-mail, 
τηλέφωνο) που συναινεί στη συμμετοχή του παιδιού του στο διαγωνισμό. Οι καλύτερες 
ζωγραφιές θα επιλεγούν από μια τριμελή επιτροπή που θα συγκροτήσει η Greenpeace. Από 
αυτές, οι χρήστες internet θα ψηφίζουν για την καλύτερη ζωγραφιά στην ιστοσελίδα της 
Greenpeace και νικητές αναδεικνύονται οι συμμετέχοντες που η ζωγραφιά τους έχει τις 
περισσότερες ψήφους.

O Διαγωνισμός ξεκινάει στις 26 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 25 Απριλίου 2014 στις 24:00. 
Η επιλογή των καλύτερων έργων θα γίνει κατά την χρονική περίοδο 28 με 30 Απριλίου. Η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διαρκέσει από την 1η έως την 8η Μαΐου και οι ζωγραφιές που θα 
προκριθούν, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της οργάνωσης με αναφορά μόνο στο μικρό 
όνομα του παιδιού και στην ηλικία του. Οι νικητές αναδεικνύονται με βάση τις ψήφους που 
έχει λάβει η κάθε ζωγραφιά και ανακοινώνονται στις 10 Μαΐου.

Οι ζωγραφιές των νικητών θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα της οργάνωσης καθώς και στο 
Facebook, το Twitter, το Instagram και το Pinterest. Διευκρινίζεται ότι το Facebook, το Twitter, 
το Instagram και το Pinterest δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται μόνο η αποστολή της ζωγραφιάς με τα στοιχεία 
του παιδιού και του γονιού ή κηδεμόνα και καμία αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ή 
προϊόντος.  

Οι ζωγραφιές που θα αποσταλούν πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο των παιδιών στα οποία 
ανήκουν και καμία αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων δεν υπάρχει από τους διοργανωτές του 
Διαγωνισμού. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες συναινούν ώστε οι διοργανωτές να 
χρησιμοποιήσουν τις ζωγραφιές σε προωθητικό υλικό που θα αφορά στην προώθηση του 
Διαγωνισμού και της εκστρατείας της Greenpeace για τη Βιώσιμη Γεωργία.

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων 
όρων. Η Greenpeace Ελλάς είναι συμβεβλημένη με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων 
με σκοπό την ενημέρωσή τους για την έκβαση του διαγωνισμού και την ενημέρωσή τους για 
την εκστρατεία για τη Βιώσιμη Γεωργία. Σε καμία περίπτωση δεν μοιράζεται τα προσωπικά 
τους δεδομένα με τρίτους. 

H Greenpeace Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού, 
αναβάλλει ή και να ματαιώσει την συγκεκριμένη ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην 
περίπτωση αυτή το Σωματείο δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.



Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου για τις λεπτομέρειες παραλαβής το δώρου τους. 
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές 
και οι αυτές που θα γίνουν θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται 
αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Greenpeace Ελλάς ή/και οποιονδήποτε τρίτο και δεν 
αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του σωματείου. 


