
 

Όροι Συμμετοχής στον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό  

 

Πληροφορίες Διαγωνισμού 

O Δήμος Θέρμης, διοργανώνει τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό «Graffiti Green Parks» με στόχο να 

αναδείξει, να αξιοποιήσει και να επιβραβεύσει καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για το πως μπορούν 

οι πόλεις να γίνουν πιο πράσινες, αλλά και με ποιο τρόπο μπορούμε όλοι μας να προστατεύσουμε 

την χλωρίδα τους. 

Ο Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Conse-pp», το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 2014 - 2020" από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών. 

Το έργο «Conse-pp» περιλαμβάνει δράσεις συλλογής, διατήρησης και αξιοποίησης εβδομήντα (70) 

σημαντικών ειδών  προτεραιότητας (σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα φυτά) για τα οποία συλλέχθηκε 

πολλαπλασιαστικό υλικό στο πλαίσιο βοτανικών αποστολών στη διασυνοριακή περιοχή. Τα φυτά 

αναπαράχθηκαν σύμφωνα με πρωτόκολλο αναπαραγωγής που αναπτύχθηκε μέσα από ερευνητική 

διαδικασία και κάποια από αυτά εγκαταστάθηκαν στο «Πάρκο Φυτοποικιλότητας» το οποίο 

κατασκευάστηκε στην Καρδία του Δήμου Θέρμης. 

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για τα πολύτιμα αυτά είδη. Ο 

Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός «Graffiti Green Parks» αποτελεί μια από τις δράσεις ευαισθητοποίησης 

του έργου. Ειδικότερα, στοχεύει στην εξεύρεση πρωτότυπων δημιουργικών καλλιτεχνικών  έργων 

graffiti, για την ανάδειξη και την προβολή των φυτών προτεραιότητας στο σύγχρονο αστικό 

περιβάλλον. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπνευστούν από τα φυτά προτεραιότητας, αφού μάθουν 

περισσότερες πληροφορίες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους εδώ. Στη συνέχεια, μπορούν να  

επιλέξουν ένα από τα τοιχία του «Πάρκου Φυτοποικιλότητας» (τα σχέδια των τοιχίων επισυνάπτονται 

στο παρόν) και να αποτυπώσουν τις καλλιτεχνικές προτάσεις τους σε αυτό, χρησιμοποιώντας 

καλλιτεχνικά μέσα της επιλογής τους. 

Τα τρία graffiti που θα διακριθούν θα εφαρμοστούν πιλοτικά στα τοιχία του «Πάρκου 

Φυτοποικιλότητας». Επίσης, θα παρουσιαστούν στο κοινό σε ειδική τελετή βράβευσης, στην οποία 

θα εκτεθεί το σύνολο των προτάσεων που θα υποβληθούν (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου). 

 

Γενικά στοιχεία 

Ο Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός «Graffiti Green Parks» διοργανώνεται από το Δήμο Θέρμης και η 

συμμετοχή είναι δωρεάν. Για λόγους συντομίας όπου Δήμος Θέρμης αναφέρεται και ως ο Δήμος. Για 

λόγους συντομίας ο “Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός” θα αναφέρεται ως Διαγωνισμός. Για λόγους 
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συντομίας ο  “Καλλιτέχνης” θα αναφέρεται ως Συμμετέχοντας. Για λόγους συντομίας όπου “Graffiti” 

μπορεί να αναφέρεται ως έργο ή δράση. 

 

Όροι συμμετοχής 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή προς όλους και μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα 

άτομα ή οργανωμένες σε ομάδες που ασχολούνται με το σχεδιασμό graffiti. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν 

το δικαίωμα να συμμετάσχουν με πολλαπλές προτάσεις και αντίστοιχες εφαρμογές καθώς και να 

συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ομάδες. Μόνο ενήλικες επιτρέπονται στην συμμετοχή στο 

διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ανήλικος καλλιτέχνης καταθέτει το έργο του αυτό μπορεί να γίνει 

μόνο με την έγγραφη και ενυπόγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων του. Κάθε συμμετέχοντας στο 

διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τους όρους, τους κανονισμούς και την πολιτική απορρήτου του 

Δήμου. Με τη συμμετοχή του, αποδέχεται εξ ολοκλήρου τους όρους και τους κανονισμούς.   

 

Υποβολή συμμετοχών 

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  e.papanikolaou@thermi.gov.gr ή m.karali@thermi.gov.gr, επισυνάπτοντας: 

(α) την πρότασή τους με αποτύπωση του graffiti επί ενός από τα τοιχία του «Πάρκου 

Φυτοποικιλότητας», σε σκαναρισμένο αρχείο jpg, 300 dpi, cmyk.  Η πρωτότυπη δημιουργία 

προτείνεται να γίνει επί σχεδίου της όψης του τοιχίου σε κλίμακα 1:10 ή σε άλλη κλίμακα  η οποία θα 

προταθεί από τον συμμετέχοντα και θα λάβει τη σχετική έγκριση από τον Υπεύθυνο του Δήμου 

Θέρμης για τον Διαγωνισμό.  Για να υποστηρίξουν την ιδέα τους, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν κατά 

βούληση να συνοδεύσουν το ολοκληρωμένο graffiti με σχέδια λεπτομερειών/σκίτσα εκτός κλίμακας. 

(β) την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται του παρόντος, ορθά συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη (δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής). 

Σε περίπτωση που το μέγεθος των αρχείων δεν επιτρέπει την αποστολή email, οι διαγωνιζόμενοι 

μπορούν να αποστείλουν τα αρχεία μέσω wetransfer με δική τους ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση. 

Αποδεκτές γίνονται προτάσεις που αποστέλλονται μέχρι 07/02/2021 ώρα: 12|:00 π.μ. Η διάρκεια του 

διαγωνισμού είναι συγκεκριμένη και δεν θα γίνονται νέες συμμετοχές μετά το πέρας της καταληκτικής 

ημερομηνίας. 

 

Κριτική επιτροπή - Αξιολόγηση 

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από Εμπειρογνώμονες του Δήμου η οποία και θα είναι υπεύθυνη 

για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή των τριών καλύτερων έργων. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

- πρωτοτυπία του έργου 

- καλλιτεχνική/εικαστική ποιότητα 
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- συμβολή στην προώθηση της προστασίας της βιοποικιλότητας. 

 

Πνευματική ιδιοκτησία 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει είναι οι μόνοι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων 

των έργων που καταθέτουν. Σε περίπτωση ιδιοποίησης πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων η συμμετοχή 

θα ακυρώνεται και ο συμμετέχοντας θα είναι ο μόνος υπόλογος προς τον πραγματικό ιδιοκτήτη της 

πνευματικής περιουσίας. Ο συμμετέχοντας θα αποκλείεται από κάθε επόμενο διαγωνισμό και δεν 

θα μπορεί να συμμετέχει ενώ δίνει την άδεια να παραχωρήσει τα στοιχεία του στον πραγματικό 

ιδιοκτήτη του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, ο δημιουργός είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξουσιοδοτούν τον Δήμο να χρησιμοποιήσει τα έργα με 

οποιονδήποτε τρόπο για να προωθήσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και του έργου «Conse-

pp» στα μέσα ενημέρωσης του Δήμου (κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα, google, έντυπη επικοινωνία 

κλπ.) καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο συνεργαζόμενο μέσο για τη διαφήμιση του διαγωνισμού και 

του έργου «Conse-pp». Τα έργα θα συνοδεύονται πάντα από τα ονόματα των καλλιτεχνών. Οι 

συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι προσφέρουν δωρεάν στο πλαίσιο της προώθησης του διαγωνισμού 

και του έργου «Conse-pp» και δεν θα απαιτήσουν καμία αξίωση έναντι του Δήμου. 

Τα έργα δεν θα πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή 

άλλα σήματα τρίτων. 

 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

Δεν επιτρέπεται η έκθεση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στα έργα. 

Δεν επιτρέπεται η αναπαράσταση προσώπων στα έργα graffiti. 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Τα emails των συμμετεχόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού καθώς και για την ενημέρωση για επόμενους διαγωνισμούς που θα 

διοργανώσει. Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τα προσωπικά σας 

δεδομένα ή να τα καταργήσουν από την λίστα στέλνοντας το αίτημα τους μέσω email στη διεύθυνση 

e.papanikolaou@thermi.gov.gr ή m.karali@thermi.gov.gr. 

 

Ακύρωση διαγωνισμού - Λοιποί όροι διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός μπορεί να παραταθεί ή να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί ως προς τους όρους τους 

οποιαδήποτε στιγμή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

από την ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης. 
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Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια. Δεν παρέχει καμία εγγύηση, 

ρητή ή σιωπηρή, για οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει καθώς και καμία οικονομική συνδιαλλαγή. 

 

 

 

 

 

 

 


