
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ VIDEO 

THESSALONIKI XMAS SPIRIT 

(#ThessalonikiXmasSpirit) 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Προτού δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό, βεβαιωθείτε πως διαβάσατε και κατανοήσατε τους 

όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σας στον  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ VIDEO με τίτλο THESSALONIKI XMAS SPIRIT, 

 

 που διοργανώνει ο Οργανισμός Τουρισμός Θεσσαλονίκης .  

 

Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η πλήρης αποδοχή αυτών. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με 

ηλικία άνω των 13 χρονών. 

2. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης καθώς 

και τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι 

συγγενείς όλων των παραπάνω έως β' βαθμού. 

3. Το υλικό με το οποίο θα συμμετάσχει ο κάθε διαγωνιζόμενος θα είναι αποκλειστικά VIDEO με θέμα 

Thessaloniki Xmas Spirit. 

4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των 

διαγωνιζόμενων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς 

τους όρους του διαγωνισμού (άσεμνο video,  υποβολή στην ορισμένη προθεσμία κ.τ.λ.) αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό.  

  

 

 

 

 



 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Κάθε διαγωνιζόμενος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό video.  

2. Στο διαγωνισμό ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με όσα video επιθυμεί. 

3. Τα video  πρέπει να έχουν διάρκεια από 5 έως 8 λεπτά. 

4. Ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει 3 διαφορετικές εκδόσεις ( 20 δευτερολέπτων, 90 

δευτερολέπτων και 5-8 λεπτών) μέχρι τις 31/01/2020. 

5. Τα video πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας ( Full High Definition 1920/1080) 

6. To θέμα του video βασίζεται στην βιντεοσκόπηση της εορταστικής Θεσσαλονίκης, το τρόπου ζωής 

κατά την εορταστική περίοδο και των εορταστικών εκδηλώσεων, από 06/12/2019- 06/01/2020. 

7. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν την συμμετοχή τους με τον εξής τρόπο: 

• Με ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής ( email ) στον διαγωνισμό μέχρι τις 05/12/2019 στο 

welcome@thessaloniki.travel. 

• Με την αποστολή του υλικού στο welcome@thessaloniki.travel  μέχρι τις 10/01/2020. 

8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων 

συμμετοχής. 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το 

δικαίωμα δημοσίευσης - έκθεσης - και γενικά χρήσης, του video τους ( ολόκληρο ή κομμάτι αυτού) για κάθε 

σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από το διαγωνισμό 

υποψηφιότητες που αποδεδειγμένα ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα και όχι στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες. Δεν 

θα εξετάσει καταγγελίες για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες από τρίτους λόγω 

αδυναμίας του ελέγχου. Παράλληλα να διασφαλίσει την αξιόπιστη / έγκυρη / και ομαλή διεξαγωγή του 

διαγωνισμού.  
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Πρόσωπα που θεωρούν πως θίγονται τα πνευματικά τους δικαιώματα μπορούν να επικοινωνήσουν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: welcome@thessaloniki.travel.  

 

 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ως επίσημη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων συμμετοχής ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2020. Καμία συμμετοχή 

δεν θα γίνει δεκτή μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας.  

 

ΔΩΡΑ / ΒΡΑΒΕΙΑ  

 

1. Νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί αυτός του οποίου το video θα αποφασίσει ειδική 

πενταμελής επιτροπή. 

2. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης 

www.thessaloniki.travel καθώς και στα Social Media του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. 

3. Η απόφαση για το νικητή είναι οριστική και αμετάκλητη.  

4. Το βραβείο αφορά στο ποσό των 3.000,00 € το οποίο θα κατατεθεί σε λογαριασμό τραπέζης μέχρι 

τις 31/03/2020 .  

5. Το βραβευμένο video θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή τμηματικά από τον Οργανισμό Τουρισμού 

Θεσσαλονίκης  για την προώθηση της Θεσσαλονίκης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  

 

Για οποιαδήποτε απορία , μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 279282 ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: welcome@thessaloniki.travel . 
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