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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Αντικείμενο του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός αφορά τη λήψη και προβολή 
πρωτότυπων φωτογραφιών εκθεμάτων του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος από 
την πλευρά των διαγωνιζομένων. Ο/Η κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να 
συμμετέχει με μία φωτογραφία του/της. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο 
έτος της ηλικίας τους.  
 

Προϋποθέσεις φωτογράφησης 

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν επιπλέον τεχνικό 
εξοπλισμό στις λήψεις που πραγματοποιούνται εντός των αιθουσών του 
Μουσείου (τρίποδα, συσκευές φωτισμού, καλώδια κοκ). 
     
 
Υποβολή Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους 
αποστέλλοντας τη φωτογραφία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hellenicmaritimemuseum@gmail.com με αναγραφή στο θέμα «Ταξίδεψε» 
στις συλλογές του ναυτικού μουσείου και φωτογράφισε το αγαπημένο 
σου έκθεμα!!! Οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να δηλώσουν πλήρες 
ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο και το προφίλ τους στο facebook.  
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής να έχουν κάνει like στη σελίδα 
του Μουσείου στο facebook ή follow στο λογαριασμό του στο twitter. 
https://www.facebook.com/NautikoMouseioTisEllados/ 
@hmaritimemuseum 
 
Η φωτογραφία τους θα αναρτηθεί από τους διαχειριστές της σελίδας του 
Μουσείου στο facebook σε ειδικό άλμπουμ καθώς και στο λογαριασμό του 
Μουσείου στο twitter για να ψηφίσει το κοινό. Οι διαχειριστές έχουν το 
δικαίωμα να απορρίψουν συμμετοχή στο διαγωνισμό εφόσον η υποβληθείσα 
φωτογραφία έχει υποστεί επεξεργασία που αλλοιώνει το έκθεμα. Κάθε έγκυρη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος στο email του συμμετέχοντος.  
Ημερομηνίες αποστολής φωτογραφιών: 18- 22 Μαΐου 2018. 
 
Διαδικασία ανάδειξης νικητών 

Οι τρεις φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες θετικές 
αντιδράσεις από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα είναι οι 
νικήτριες. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως 31 Μαΐου 2018, και ώρα 14:00. 
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Βραβεία διαγωνισμού 

Οι τρεις νικητές/τριες θα λάβουν ως δώρο τον επιστημονικό κατάλογο του 
Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ενώ στο τριμηνιαίο περιοδικό του Μουσείου 
«Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας» θα γίνει ειδικό αφιέρωμα για το διαγωνισμό, 
όπου θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες φωτογραφίες μαζί με 
αρχαιολογικές/ιστορικές πληροφορίες για τα εκθέματα που αποθανατίζουν. 
Η φωτογραφία που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες θετικές 
αντιδράσεις θα αναρτηθεί για μία εβδομάδα στο εξώφυλλο του 
λογαριασμού του Μουσείου στο facebook. 
 
Αποτελέσματα του διαγωνισμού 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, στη σελίδα του στο Facebook και στο 
λογαριασμό του στο twitter την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. 
 
 
Πνευματικά δικαιώματα – Δικαιώματα χρήσης 

Οι φωτογραφίες που θα υποβάλλονται στον Διαγωνισμό  θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπες και  κύριας και αποκλειστικής κυριότητας των δημιουργών, 
απαλλαγμένες από δικαιώματα πάσης φύσεως τρίτων.  Με την αποστολή της 
φωτογραφίας του κάθε συμμετέχων/ουσα διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα 
του έργου του, ωστόσο εκχωρεί στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος το 
δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής και προβολής του. Δεν επιτρέπεται η 
εμπορική χρήση της φωτογραφίας από τον/την δημιουργό, χωρίς την άδεια 
του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος. 

 
 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων του 
παρόντος διαγωνισμού όπως περιγράφονται στο παρόν.  

   
 
 


