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Photography Project 

«PHILOXENIA & TRAVEL» 
➢ Ανοιχτός Διαγωνισμός Φωτογραφίας 

➢ Έκθεση Φωτογραφίας 
 

 

Όροι και Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο Φωτογραφικό Project “Philoxenia & Travel”: 
 

Το παρόν έγγραφο αφού συμπληρωθεί, θα πρέπει να σταλεί, μαζί με τις φωτογραφίες του διαγωνισμού στο email egrevents@gmail.com, για 
να είναι έγκυρη η συμμετοχή. Στο κείμενο του email αναφέρετε το εξής:  
 
«Αποδέχομαι ρητά τους όρους συμμετοχής για την συμμετοχή μου στο Project “PHILOXENIA & TRAVEL”, όπως αναφέρονται στο σχετικό 
έγγραφο που επισυνάπτω μαζί με τις φωτογραφίες μου». 
 
Η ομάδα Greek Instagramers Events με την υποστήριξη της ΔΕΘ HELEXPO, προσκαλεί τους φωτογράφους κάθε επιπέδου (επαγγελματίες ή μη) να στείλουν 
φωτογραφίες στον ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα “Philoxenia & Travel”. Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημιουργία ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας που θα 
αναδεικνύει την χώρα μας ως έναν όμορφο και φιλόξενο ταξιδιωτικό προορισμό. Η έκθεση φωτογραφίας θα παρουσιαστεί στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
Philoxenia στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα από τις 18 έως 20 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ HELEXPO). Κατόπιν, εντός του 
1ου εξαμήνου του 2023 θα παρουσιαστεί στην Αθήνα. 
 
Η Philoxenia είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση τουρισμού που διεξάγεται στη χώρα μας, με προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών και σημαντικών φορέων 
Τουρισμού από όλο τον κόσμο. Μέσα από την έκθεση φωτογραφίας και τις δημιουργικές μας προσεγγίσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις 
ομορφιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας που την κάνουν να ξεχωρίζει. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες, Έλληνες και ξένους φωτογράφους. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία Δήλωσης Συμμετοχής , να αποδέχονται τους όρους του παρόντος και να ακολουθούν 
(Like Facebook Page / Follow Instagram Profile) τις σελίδες της ομάδας: 
 

• Greek Instagramers Events (Instagram: @gr_events Facebook: grevents.gr) 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής ορίζεται η Κυριακή 16/10/2022, ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές 
που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας του διαγωνισμού, είναι αυτοδικαίως άκυρες, εκτός αν ανακοινωθεί παράταση διαγωνισμού. 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετοχή στο Project «Philoxenia & Travel» είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
 
Τα έξοδα για τη εκτύπωση των έργων και την παρουσίαση της έκθεσης στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, θα καλύψει η διοργάνωση. Οι Greek 
Instagramers Events και οι δράσεις τους, όπως το Project «Philoxenia & Travel», δεν επιχορηγούνται, δεν υποστηρίζονται, δεν διεξάγονται από το Instagram ή το 
Facebook, ούτε σχετίζονται με αυτές τις εταιρίες, με οποιονδήποτε τρόπο. 
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ PROJECT “Philoxenia & Travel”: 
• Οι φωτογράφοι που θα διακριθούν, θα συμμετέχουν επώνυμα και ΔΩΡΕΑΝ στο Project “Philoxenia & Travel”, ένα ομαδικό φωτογραφικό Project που θα 
παρουσιαστεί σε έκθεση φωτογραφίας στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στην Θεσσαλονίκη και κατόπιν σε εκθεσιακό χώρο στην Αθήνα. 
• Μέρος των φωτογραφιών της έκθεσης Philoxenia & Travel θα προβληθούν επώνυμα μέσα από ενέργειες επικοινωνίας, (ενδεικτικά: σε ΜΜΕ, δημόσιες 
αναρτήσεις στα Social Media). 
•   Μέσα από το Project “Philoxenia & Travel”, οι φωτογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν επώνυμα την δουλειά και το ταλέντο τους σε σημαντικά 
ευρύ κοινό και να διευρύνουν τις επαφές τους στον χώρο της φωτογραφίας. 
• Κάθε φωτογράφος θα λάβει έντυπη, επίσημη Βεβαίωση Συμμετοχής στο Project “Philoxenia & Travel”, για το καλλιτεχνικό του βιογραφικό, υπογεγραμμένη 
από την ομάδα Greek Instagramers Events. 
• Κάθε φωτογράφος, μετά την λήξη του Project “Philoxenia & Travel” θα παραλάβει δωρεάν το έργο του εκτυπωμένο. 

 
ΘΕΜΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 
• Θέμα φωτογραφιών: Το θέμα έχει μεγάλο εύρος. Αναζητούμε φωτογραφίες που αναδεικνύουν τις ομορφιές της χώρας μας και τους φιλόξενους ανθρώπους 
της, την κουλτούρα μας, τα έθιμα μας, τις εμπειρίες, τις ιδιαίτερες στιγμές που θα βιώσει κάθε επισκέπτης , οι οποίες θα κάνουν το ταξίδι του στη χώρα μας 
μοναδικό. Φωτογραφίες με δημιουργική προσέγγιση που ελήφθησαν, στους δρόμους, στα ταξίδια σας, λήψεις που αποτυπώνουν με μια ιδιαίτερη φωτογραφική 
ματιά το θέμα μας.  
 
Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, περιγραφικές ή αφηγηματικές, πρόσφατες ή παλαιότερες από το αρχείο σας και από διάφορες 
εποχές του χρόνου. Οι φωτογράφοι είναι ελεύθεροι να εφαρμόσουν τη δική τους ερμηνεία στην αναπαράσταση του συνολικού θέματος. Θα ληφθούν υπόψη 
αντιπροσωπευτικές και αφηρημένες ιδέες που βασίζονται ευρέως σε αυτό το θέμα. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι τραβηγμένες από εσάς. 
 
• Αριθμός φωτογραφιών: Από 4 έως 10 φωτογραφίες διαφορετικής θεματολογίας και εντός του γενικότερου θέματος που περιγράφεται παραπάνω.  
•Αναλογία φωτογραφιών: Αναλογία φωτογραφικής μηχανής 6:4 ή 4:6 (3:2 ή 2:3), όρθιες ή οριζόντιες. Κάθε άλλη αναλογία φωτογραφίας θα ακυρώνεται 
αυτόματα και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
• Επεξεργασία: Επιτρέπεται η επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η χρωματική επεξεργασία, η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε 
ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης και οι λοιπές επεμβάσεις που βελτιώνουν την αισθητική της φωτογραφίας. Δεν επιτ ρέπεται το μοντάζ 
(σύνθεση / κολάζ), ο μερικός αποχρωματισμός (splash) της εικόνας, η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark). Αποφύγετε υπερβολές όπως το 
ακραίο clarity. Προσπαθήστε να αναδείξετε τα όμορφα στοιχεία των λήψεων σας με αληθοφάνεια.  
Προσοχή στα προγράμματα επεξεργασίας, καθώς μερικά από αυτά ρίχνουν την ανάλυση της φωτογραφίας κατά την αποθήκευση του αρχείου.  Οι εκτυπώσεις θα 
έχουν μεγάλο μέγεθος οπότε είναι σημαντικό το αρχείο σας να είναι σε καλή ανάλυση.  Στόχος μας είναι, όλες οι φωτογραφίες που θα διακριθούν να είναι άρτιες 
από κάθε άποψη και από θέμα επεξεργασίας, ώστε η ομαδική έκθεση “Philoxenia & Travel” να έχει ένα άριστο εικαστικό αποτέλεσμα. 
• Ποιότητα φωτογραφίας: Μέγεθος αρχείου μεγαλύτερο από 2ΜΒ, (ιδανικά, 150-300dpi, με την μικρότερη πλευρά τουλάχιστον 3000px ή 12Mpixel και άνω)  
• Είδος αρχείου: Ψηφιακή μορφή, (αρχείο .JPG ή .Tiff ή σε μορφή raw) 
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• Μετονομασία αρχείων με το ονοματεπώνυμο σας σε λατινικούς χαρακτήρες με αύξων αριθμό. (πχ Papageorgiou Konstantinos 01.jpg, Papageorgiou 
Konstantinos 02.jpg, Papageorgiou Konstantinos 03.jpg ….κ.ο.κ) 
• Αποστολή φωτογραφιών με email στο: egrevents@gmail.com μαζί με το παρόν έγγραφο συμπληρωμένο. 
• Θέμα email: Project «Philoxenia & Travel» 
• Κείμενο email: Στο κείμενο του email θα πρέπει να αναφέρονται το Ονοματεπώνυμο του φωτογράφου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, με πεζά, σωστά 
τονισμένα γράμματα, σε δεύτερη σειρά από κάτω με κεφαλαία γράμματα, το Instagram Account εφόσον διαθέτετε και η τοποθεσία ή το θέμα της κάθε 
φωτογραφίας. Πχ: 
 

Papageorgiou Konstantinos / Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος – (@pknstntns) 

PAPAGEORGIOU KONSTANTINOS / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – (@pknstntns) 

Photo: Papageorgiou Konstantinos 01.jpg – Σκυριανό Καρναβάλι - Σκύρος 
 

Επιπλέον θα πρέπει να συμπεριληφθεί η δήλωση σας στο κείμενο του μηνύματος: «Αποδέχομαι ρητά τους όρους συμμετοχής για την συμμετοχή μου 
στο Project “PHILOXENIA & TRAVEL”, όπως αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτω μαζί με τις φωτογραφίες μου». 
 

Προτιμήστε την αποστολή των φωτογραφιών σας μέσω  της δωρεάν υπηρεσίας Wetransfer.com. Το πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι θα σας έρθει 
αυτόματη επιβεβαίωση ότι στάλθηκε επιτυχώς το υλικό σας και επιπλέον επιβεβαίωση όταν το κατεβάσουμε. Παρακαλούμε μην περιμένετε την τελευταία ημέρα 
να στείλετε τη συμμετοχή σας γιατί συσσωρεύονται εκατοντάδες emails και αυτό δυσχεραίνει το έργο της ομάδας μας. 
 

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

• Με την υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ο υπογράφων αποδέχεται, αναγνωρίζει και εγγυάται ότι η υποβληθείσα φωτογραφία είναι πρωτότυπο έργο 

που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από αυτόν, ότι η φωτογραφία δεν παραβιάζει δικαιώματα περί πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  οιουδήποτε 

τρίτου, τα ηθικά δικαιώματα των δημιουργών, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή/προσωπικότητα, ή εν γένει δικαιώματα ή συμφέροντα τρίτων και ότι κανένας 

τρίτος δεν έχει κανένα δικαίωμα, τίτλο ή αξίωση επί της φωτογραφίας. 

• Ο υπογράφων δηλώνει με την υπογραφή του παρόντος και με την υποβολή των φωτογραφιών του πως έχει την συγκατάθεση όλων των προσώπων που 

απεικονίζονται στις φωτογραφίες του. Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για πρόσωπα που παρουσιάζονται στις φωτογραφίες.  

• Μετά την λήξη του διαγωνισμού, η Διοργάνωση θα συγκεντρώσει και θα επιλέξει τις φωτογραφίες που θα αποτελέσουν τα έργα της έκθεσης "Philoxenia & 

Travel". Για την τελική επιλογή των έργων θα ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως: αν πληρούνται οι ζητούμενες προδιαγραφές, αν ανταποκρίνονται επαρκώς στο 

θέμα, αν ολοκληρώνεται η γενικότερη θεματολογία της έκθεσης προκειμένου το έργο "Philoxenia & Travel" να είναι άρτιο, ποικιλόμορφο και να προσφέρει στον 

θεατή μια ακέραια εμπειρία θέασης. Ως εκ τούτου, ο υπογράφων αποδέχεται ότι η επιλογή των φωτογραφιών και η επιμέλεια της έκθεσης θα 

πραγματοποιηθούν κατά την κρίση της διοργάνωσης για το καλό του συνόλου και του τελικού αποτελέσματος και δεν θα γίνονται δεκτές προσωπικές του 

προτιμήσεις. 

• Ο υπογράφων ρητά συναινεί με το παρόν στην χρήση (αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό) μίας ή περισσότερων φωτογραφιών του, εφόσον αυτές 

επιλεχθούν, σε έκθεση φωτογραφίας, με την αναγραφή του ονόματος του, στο πλαίσιο υλοποίησης του Project “Philoxenia & Travel”, η οποία θα παρουσιαστεί 

στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia και το 1ο εξάμηνο του 2023 στην Αθήνα. 

• Ο υπογράφων παρέχει με το παρόν τη ρητή συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συγκεκριμένα το Ονοματεπώνυμο και το Social 

Media Nickname του η οποία θα αφορά αποκλειστικά και μόνο, στην αναφορά των ως άνω στοιχείων,  με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες, μαζί με τις 

φωτογραφίες του , οπουδήποτε παρουσιαστούν οι φωτογραφίες αυτές καθώς και στην αναφορά τους σε συνεντεύξεις και σχετικά δημοσιεύματα στα ΜΜΕ. 

Επίσης δηλώνει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι ορθά και αποδέχεται την χρήση τους για τις ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ της διοργάνωσης και του ιδίου, 

για θέματα που αφορούν το Project «Philoxenia & Travel» και την συμμετοχή του.  

• Ο υπογράφων παρέχει στην διοργάνωση τη ρητή συναίνεση και έγκριση του για την επώνυμη χρήση του φωτογραφικού του υλικού (αναπαραγωγή, 

παρουσίαση στο κοινό κλπ) για τις ενέργειες προώθησης της έκθεσης (Δελτία τύπου σε ΜΜΕ, αφίσες, banners, αναρτήσεις σε internet sites, email newsletters και 

στα Social Media κλπ). Σε περίπτωση ανάρτησης δημοσιεύματος από μέσο ενημέρωσης χωρίς επώνυμη χρήση των φωτογραφιών, η διοργάνωση θα κάνει τις 

απαραίτητες συστάσεις, αλλά η νομική ευθύνη βαρύνει το εκάστοτε μέσο ενημέρωσης και όχι την διοργάνωση. 

• Ο υπογράφων, αποδέχεται ως επαρκές ανταποδοτικό όφελος για την συμμετοχή του, τις παροχές που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ PROJECT “Philoxenia & Travel”» του παρόντος και παραιτείται από την 
αξίωσή του για καταβολή σε αυτόν, οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης για τα πνευματικά του δικαιώματα, σύμφωνα με τον ν. 2121/93 αρ. 3,4 και 38, περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 
• Ο υπογράφων θα πρέπει να ελέγχει την αλληλογραφία του (στα Εισερχόμενα, τα Spam, Κοινωνικά και λοιπές κατηγορίες) προκειμένου να μην χάνει τα σχετικά 
emails ενημέρωσης της διοργάνωσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να κοινοποιεί σε τρίτους ή δημοσίως. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τις σελίδες της διοργάνωσης στα Social Media, έτσι ώστε να ενημερώνεται εγκαίρως από τις ανακοινώσεις για την εξέλιξη του Project. 
• Ο υπογράφων έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει τις δημόσιες αναρτήσεις της Διοργάνωσης και άρθρα των ΜΜΕ που αφορούν το Project “Philoxenia & 
Travel”, με σκοπό να συμβάλλει στην επικοινωνιακή στήριξη και κατ΄ επέκταση στην επιτυχημένη πορεία του συλλογικού έργου στο οποίο συμμετέχει. 
• Η έκθεση φωτογραφίας θα παρουσιαστεί στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia και κατόπιν, εντός του 2023, σε εκθεσιακό χώρο στην Αθήνα. Ως εκ 
τούτου η φιλοξενία της εξαρτάται από τους ειδικούς όρους και κανονισμούς της διοργάνωσης της 37ης Philoxenia ή του εκάστοτε εκθεσιακού χώρου, ιδίως σε ό,τι  
αφορά τα ωράρια λειτουργίας και τα επιδημιολογικά μέτρα που λαμβάνονται. Οι ημερομηνίες και ο χώρος παρουσίασης της έκθεσης ενδέχεται να μεταβληθούν. 
Σε κάθε αλλαγή προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από το site της 37ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia (philoxenia.helexpo.gr) και την 
ομάδα Greek Instagramers Events. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ/ ΤΟΥ PROJECT: 
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο/άτομα που δεν τηρούν τους παρόντες 
Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή/και να ακυρώσει, να παύσει, να τροποποιήσει ή να αναβάλει μέρος ή στο σύνολο του το Project Philoxenia & Travel, το 
Διαγωνισμό ή/και την Έκθεση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.  
 

Κατόπιν όλων των παραπάνω: 
  
Ο κάτωθι υπογράφων – δηλών : Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 

Πατρώνυμο:…………………………………….. Διεύθυνση:……………………………………………………………….…………………Πόλη:.………………………………………………………………………….… 

Τηλέφωνο:…………………………………  email:……………………………………………………………………………………….………, Nickname…………………………………………….……………………..... 

ηλικίας άνω των 18 ετών: 
 

δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω εθελοντικά στο Project “Philoxenia & Travel” και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, το σύνολο των Βασικών Όρων και 

Προϋποθέσεων Συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο παρόν,  προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή μου. 

 

Υπογραφή           Ημερομηνία: …………………………………… 

 

 

mailto:egrevents@gmail.com
https://philoxenia.helexpo.gr/

