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Κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο αδημοσίευτο έργο
Το έργο
μου είναι:



Σχέδιο/
ζωγραφιά



φωτογραφία

βίντεο



Στοιχεία
έργου

Τίτλος έργου
Τίτλος στα
Αγγλικά
Δημιουργήθηκε
(χρονιά)

Μικρή περιγραφή στα Αγγλικά (όχι περισσότερο από 250 χαρακτήρες):
Τι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το έργο; Αισθήσεις, μνήμες, συναισθήματα, θετική ή κριτική αντίληψη.

Προαιρετικό για τα παιδιά

Τεχνικές
προδιαγραφές




•

Διαστάσεις: πρωτότυπο έργο (σχέδιο ή ζωγραφικό) δεν θα ξεπερνά τα
0,50Χ0,70 μ.

•

Τεχνική: παστέλ, νερομπογιά, σινική μελάνη, τέμπερα κτλ

•

Υποστήριξη του έργου: φύλλα, ξύλο, χαρτόνι, χαρτί κλπ.

•
•

Μονόχρωμη, ασπρόμαυρη, σε αποχρώσεις του γκρί φωτογραφία
Επιτρέπονται μόνο ψηφιακές φωτογραφίες μαζί με ψηφιοποιημένες
αναλογικές φωτογραφίες (αρνητικά ή slides).
Ψηφιακά τροποποιημένες φωτογραφίες δεν επιτρέπονται εκτός αν πρόκειται
για διόρθωση χρώματος, κοντράστ, φωτεινότητα, οξύτητα και μέγεθος
φωτογραφίας.
Η πρωτότυπη φωτογραφία θα έχει υψηλή ανάλυση (ελάχιστη ανάλυση 72
dpi και 12 mega pixel).

•

•


Υλικό
αποστολής

•

Standard Master βίντεο σε HD.

•

Διάρκεια (10 λεπτά μέγιστο).

•

Ηχητική υπόκρουση επιτρέπεται.

•

Voice off, συνεντεύξεις και διάλογοι επιτρέπονται αν υπάρχουν αγγλικοί υπότιτλοι

τι:





ένα ψηφιακό αντίγραφο του σχεδίου ή του ζωγραφικού έργου: η εικόνα θα
πρέπει να είναι συμπιεσμένη σε format JPEG, κατά προτίμηση σε χρωματική
παλέτα RGB.

ένα ψηφιακό αντίγραφο της φωτογραφίας: η εικόνα θα πρέπει να είναι
συμπιεσμένη σε format JPEG, κατά προτίμηση σε χρωματική παλέτα RGB.
Ένα βίντεο σε μορφή MP4. Tο μέγεθος του φακέλου να μην ξεπερνά τα 190 ΜΒ.

Πως:
Το έργο σε χαμηλή ψηφιακή ανάλυση (βλέπε παρακάτω) μαζί με τη Φόρμα Εισαγωγής
συμπληρωμένη σωστά θα πρέπει να υποβληθεί μέσω large mail. Ο σύνδεσμος για τις
υπηρεσίες Large mail – η μόνη αποδεκτή υπηρεσία – είναι:
https://largemail.regione.emilia-romagna.it/ext
να σταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
callNEARCH@regione.emilia-romagna.it
Στη θέση «αντικείμενο» παρακαλώ γράψτε ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(π. χ. Παπαδόπουλος – Κώστας- Σχέδιο)
Θα λάβετε ενημέρωση συμμετοχής.

Εάν
επιλεγείτε

Θα σας ζητηθεί να στείλετε το πρωτότυπο έργο σας (σε συγκεκριμένη ταχυδρομική
διεύθυνση) μαζί με:
•

σύντομο βιογραφικό σημείωμα για το δημιουργό στα Αγγλικά ( 150 χαρακτήρες
μέγιστο)

•

φωτογραφία του δημιουργού για να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα

Εάν ο συμμετέχων είναι ανήλικος απαιτείται άδεια από τον γονέα/κηδεμόνα για τη
χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία
Λήξης

•

Τα έργα μαζί με τη συγκεκριμένη Φόρμα Εισαγωγής θα πρέπει να κατατεθούν το
αργότερο έως την 23 Αυγούστου 2015 τα μεσάνυχτα (CET/UTC+2).

• Εάν το έργο σας επιλεγεί, η επιτροπή θα σας ενημερώσει και θα σας ζητήσει να
Παρά
στείλετε το πρωτότυπο έργο σε συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση έως τις
ταση
ημερ
31 Δεκεμβρίου 2015.
ομ
23 Α
υγού ηνίας λή
στου
ξ
2015 ης έως

Όροι και προϋποθέσεις
Εκπροσωπήσεις
και εγγυήσεις

Προσχωρήσεις
και Δεσμεύσεις

Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο κάθε δημιουργός συμφωνεί με τους
παρακάτω όρους:
•

Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο δημιουργός του κάθε έργου που
κατατίθεται, δηλώνει και εγγυάται την αποκλειστική και νόμιμη ιδιοκτησία
των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων προς εκμετάλλευση
(συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών) και προς αναπαραγωγή του έργου
που κατατέθηκε.

•

Το IBC - Institute for Cultural and Natural Heritage και οι εταίροι του
προγράμματος NEARCH δεν φέρουν ευθύνη για διεκδικήσεις και/ή πράξεις
τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων σε διεκδικήσεις
αποζημίωσης ή καταγγελίες για προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και/ή εικόνας και καταστροφές που αφορούν στο περιεχόμενο των
κατατεθειμένων έργων.

•

Το IBC - Institute for Cultural and Natural Heritage και οι εταίροι του
προγράμματος NEARCH δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για την χρήση των
φωτογραφιών που τυχόν τρίτοι θα κάνουν από τις διαδικτυακές σελίδες τους
έργου και των εταίρων αυτού.

Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό:
•

ο δημιουργός του έργου που κατατίθεται εξουσιοδοτεί το IBC - Institute
for Cultural and Natural Heritage και τους εταίρους του προγράμματος
NEARCH και τα τρίτα μέρη που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους του έργου
να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα του/της για τους σκοπούς της
Πρόσκλησης και σε άλλα μέσα και ιδρυματικές - προωθητικές ενέργειες που
οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος NEARCH (ΜΜΕ, εκθέσεις,
δημοσιεύσεις κλπ.)

•

ο δημιουργός του έργου που κατατίθεται εξουσιοδοτεί το IBC - Institute for
Cultural and Natural Heritage και τους εταίρους του προγράμματος NEARCH και
τα τρίτα μέρη που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους του έργου να δημοσιεύσουν
το κατατεθέν έργο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και να το δημοσιοποιήσουν στο
κοινό μέρος ή όλο και σε επιμελημένη μορφή σε αποκλειστική βάση μέχρι το
τέλος του προγράμματος NEARCH (Ιούνιος 2018) και σε μη αποκλειστική βάση
μετά το πέρας αυτού. Αυτό το δικαίωμα παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα και
χωρίς διατήρηση δικαιώματος, συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς να περιορίζεται
από αυτό, την παραγωγή σκληρόδετων και ψηφιακών αντιγράφων, βίντεο,
εκθέσεων κλπ.

•

ο δημιουργός του έργου που κατατίθεται εξουσιοδοτεί το IBC - Institute for
Cultural and Natural Heritage και τους εταίρους του προγράμματος NEARCH και
τα τρίτα μέρη που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους του έργου, να ασκούν ορθώς
την αρχή για τα πνευματικά δικαιώματα και σε κάθε περίπτωση να επιβλέπουν με
αυστηρότητα τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού.

Ο δημιουργός που θα ανταποκριθεί στην Πρόσκληση συμφωνεί να μην μεταφέρει σε
τρίτα μέρη δικαιώματα χρήσης όπως ορίζονται εδώ, ως το τέλος του προγράμματος
NEARCH (Ιούνιος 2018), χωρίς την επιφύλαξη ως προς τη νόμιμη χρήση από το
IBC - Institute for Cultural and Natural Heritage και τη συνέργια NEARCH και τα
τρίτα μέρη που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους του έργου, όπως έχει περιγραφεί
παραπάνω.
Σύμφωνα με τους όρους αυτής της ανακοίνωσης το IBC - Institute for Cultural and
Natural Heritage και οι εταίροι του προγράμματος NEARCH δεν έχουν υποχρέωση να
δημοσιεύσουν τα έργα που κατατέθηκαν και δεν προκρίθηκαν.
Κανόνες περί
προσωπικών
δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται και συγκεντρώνονται μαζί με τις
φωτογραφίες που θα κατατεθούν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα και σε σχέση με
τους σκοπούς, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, και μπορούν να κοινοποιηθούν
όταν διενεργούνται δράσεις που αφορούν στον διαγωνισμό.
Υπογράφοντας την φόρμα εισαγωγής, ο συμμετέχων παρέχει την γραπτή
συγκατάθεσή του για την διάχυση και γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων
που παρέχονται και συγκεντρώνονται για τους προανεφερθέντες σκοπούς.

Γενικοί
Όροι

Σε κάθε δεδομένη στιγμή το IBC - Institute for Cultural and Natural Heritage και οι
εταίροι του προγράμματος NEARCH μπορούν να αποκλείσουν από τον διαγωνισμό
κάθε συμμετέχοντα που αρνείται να συμμορφωθεί με τους παραπάνω κανόνες ή
εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Ο οργανισμός δεν δέχεται υπαιτιότητα για οποιοδήποτε πρόβλημα ή συμβάν που
θα αποτρέψει ένα μέλος να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού αυτού καθεαυτού.
Στην περίπτωση διαφωνίας και μη φιλικής επίλυσης, η περίπτωση θα επιλυθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπου απαιτείται από το
Βελγικό Δίκαιο.

Για αποδοχή και έγκριση των όρων και κανόνων

www.ibc.regione.emilia-romagna.it/en - www.nearch.eu

Το πρόγραμμα NEARCH υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
του προγράμματος Culture. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση προκύπτει από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

