
 
 
 
 
 

 
 

∆ελτίο συµµετοχής  
στον διαγωνισµό γραπτού λόγου  

ή/και στον διαγωνισµό φωτογραφίας των Εκδόσεων Πατάκη  
για το σχολικό έτος 2014-2015 

 
 
Όνοµα:................................................................................................................ 

Επώνυµο:........................................................................................................... 

Ηλικία:................................................................................................................. 

∆ιεύθυνση: (οδός, αριθµός, πόλη, τ.κ.)............................................................... 

............................................................................................................................ 

Τηλέφωνο:........................................................................................................... 

e-mail:................................................................................................................. 

Σχολείο/Τάξη:...................................................................................................... 

Ονοµατεπώνυµο Γονέων/Κηδεµόνων:................................................................ 

............................................................................................................................ 

 
Καταθέτω στις Εκδόσεις Πατάκη το/τα κείµενό/κείµενά ή/και τη/τις 
φωτογραφία/φωτογραφίες µου για τον διαγωνισµό γραπτού λόγου ή/και τον 
διαγωνισµό φωτογραφίας, αποδεχόµενος/η τους όρους του διαγωνισµού. 
 
 

Πόλη:............................................ Ηµεροµηνία:......../......../........... 
 
 

 
 

Υπογραφή Γονέων/Κηδεµόνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό γραπτού λόγου και στον διαγωνισµό φωτογραφίας 
έχουν µαθητές όλων των βαθµίδων (από Νηπιαγωγείο έως και Λύκειο). 2. Οι συµµετοχές είναι ατοµικές. 3. Κάθε 
συµµετέχων έχει δικαίωµα να πάρει µέρος στον διαγωνισµό γραπτού λόγου µε ένα ή περισσότερα από ένα κείµενα 
στην ελληνική γλώσσα και στον διαγωνισµό φωτογραφίας µε µία ή περισσότερες από µία φωτογραφίες – στο εξής 
επονοµαζόµενα ως Έργα. 4. Για τη συµµετοχή στους διαγωνισµούς δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Ελάχιστο όριο 
λέξεων για τα πεζά κείµενα: 10 λέξεις. Για τα ποιητικά κείµενα δεν υπάρχει ελάχιστο όριο. 5. Αίτηση συµµετοχής 
στους διαγωνισµούς µπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόµενος στο κεντρικό κατάστηµα των Εκδόσεων Πατάκη 
(Εµµανουήλ Μπενάκη 16, 106 78 Αθήνα), Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδηµίας 65, 106 78 Αθήνα), στο υποκατάστηµα 
των Εκδόσεων Πατάκη (Κορυτσάς [Τέρµα Πόντου, περιοχή Β΄ ΚΤΕΟ] Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) ή στο site των 
Εκδόσεων Πατάκη (www.patakis.gr). 6. Θα θεωρηθούν έγκυρες και θα λάβουν µέρος σε καθέναν από τους δύο 
διαγωνισµούς όσες συµµετοχές αποσταλούν στις Εκδόσεις Πατάκη (Παναγή Τσαλδάρη 38, 104 37 Αθήνα, τηλ. 
210.36.50.000) µέσω απλού ταχυδροµείου ή κούριερ ή παραδοθούν από τον ενδιαφερόµενο απευθείας στα γραφεία 
των Εκδόσεων Πατάκη (Παναγή Τσαλδάρη 38, 104 37 Αθήνα, τηλ. 210.36.50.000) µέχρι 31/03/2015 (ηµεροµηνία 
ταχυδροµείου). Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Για τον διαγωνισµό γραπτού λόγου ή/και 
για τον διαγωνισµό φωτογραφίας». Από τους διαγωνισµούς εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στις Εκδόσεις Πατάκη και οι 
συγγενείς τους πρώτου βαθµού. 7. Την ευθύνη για την επίβλεψη των ανηλίκων κατά το στάδιο της συγγραφής των 
Έργων φέρουν αποκλειστικά οι γονείς/κηδεµόνες. 8. Υποχρεωτικά µαζί µε τα Έργα θα πρέπει να αποστέλλεται 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το ∆ελτίο συµµετοχής από κάθε συµµετέχοντα ή από τους γονείς/κηδεµόνες σε 
περίπτωση συµµετοχής ανηλίκων, µε επισυναπτόµενους τους παρόντες όρους. Απουσία της αίτησης συµµετοχής 
σηµαίνει αυτόµατο αποκλεισµό από το διαγωνισµό. 9. Οι συµµετέχοντες µε την υποβολή της συµµετοχής τους σε 
καθέναν από τους δύο διαγωνισµούς µεταβιβάζουν στις Εκδόσεις Πατάκη διαρκώς, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές και 
για όλο τον κόσµο άπαντα τα απαλλοτριωτά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των Έργων τους και ιδίως τα 
δικαιώµατα δηµοσίευσης, παρουσίασης στο κοινό, χρήσης, έκδοσης, αναπαραγωγής και εκµετάλλευσης, σε 
περίπτωση που τα Έργα αυτά διακριθούν. Όλα ή κάποια από τα διακριθέντα έργα δύναται να τυπωθούν, να 
εκδοθούν, να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, να δηµοσιευτούν, να αναπαραχθούν από τις Εκδόσεις Πατάκη, χωρίς όµως 
να υφίσταται σχετική υποχρέωση των Εκδόσεων Πατάκη. Οι διαγωνιζόµενοι εγγυώνται ότι τα Έργα είναι πρωτότυπα 
και δεν περιέχουν στοιχεία για τα οποία οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν την άδεια χρήσης και δεν µπορούν να 
παραχωρήσουν αντιστοίχως άδεια δηµοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής και εκµετάλλευσης στις Εκδόσεις Πατάκη. 
10. Τα Έργα που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους, είτε διακριθούν είτε όχι, δεν επιστρέφονται. Τα Έργα θα 
πρέπει να υποβληθούν έντυπα ή/και ψηφιακά σε CD-ROM, σε µορφή doc ή pdf. Κανένα έργο δεν πρέπει να σταλεί 
ηλεκτρονικά µε τη µορφή e-mail. Η επιλογή των νικητών θα γίνει από ειδική επιτροπή, η οποία θα οριστεί από τις 
Εκδόσεις Πατάκη, κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της ως προς την επιλογή. Οι νικητές θα 
ανακοινωθούν στις 06/05/2015. 11. Ως βραβεία για τον διαγωνισµό γραπτού λόγου ορίζονται τα εξής: 1ο 
βραβείο: ποδήλατο ή 1 netbook αξίας 350 €. (∆ιευκρινίζεται ότι o δικαιούχος του βραβείου θα επιλέξει ένα από τα 
δύο δώρα.) 2ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 350 €. 3ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 
300 €. 4ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 250 €. 5ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 200 
€. Επίσης, 35 συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα κερδίσουν µε κλήρωση 2 βιβλία (συνολικής αξίας µέχρι 50 €) των 
Εκδόσεων Πατάκη. Τα βιβλία µπορούν να επιλέξουν οι τυχεροί από τον κατάλογο των Εκδόσεων Πατάκη. Σε 
περίπτωση που ένα βιβλίο που επιλέξει κάποιος τυχερός έχει εξαντληθεί, τότε έχει το δικαίωµα να επιλέξει κάποιο 
άλλο. Οι Εκδόσεις Πατάκη δεν υποχρεούνται να έχουν προς διάθεση όλα τα βιβλία που περιλαµβάνονται στον 
κατάλογό τους. Κριτήριο για τον υπολογισµό της συνολικής αξίας των βιβλίων είναι η λιανική τιµή τους. 12. Βραβεία 
για σχολεία: Σχολεία, µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, µπορούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό 
γραπτού λόγου µε οµάδα πέντε (5) ή περισσότερων µαθητών του σχολείου, µε την προϋπόθεση ότι κάθε µαθητής 
της οµάδας θα στείλει δικό του κείµενο. Από τα σχολεία που θα πάρουν µέρος στον διαγωνισµό µε οµάδα πέντε (5) ή 
περισσότερων µαθητών θα βραβευτούν τρία (3) σχολεία, λαµβάνοντας ως βραβείο βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη 
συνολικής αξίας (σε ευρώ) ίσης µε τον αριθµό των µαθητών του σχολείου που πήραν µέρος στον διαγωνισµό µε 
κείµενά τους x τον αριθµό 20. Για παράδειγµα, εάν από ένα σχολείο που βραβεύεται πήραν µέρος στον διαγωνισµό 
µε κείµενά τους έξι (6) µαθητές, το σχολείο αυτό θα λάβει ως βραβείο βιβλία συνολικής αξίας 6 x 20 € = 120 €. 
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε µαθητής της οµάδας θα συµµετέχει ατοµικά στο διαγωνισµό για τα πέντε (5) βραβεία, 
ανεξάρτητα από την οµαδική συµµετοχή του σχολείου. 13. Ως βραβεία για τον διαγωνισµό φωτογραφίας 
ορίζονται τα εξής: 1ο βραβείο: ποδήλατο ή 1 netbook αξίας 350 €. (∆ιευκρινίζεται ότι o δικαιούχος του βραβείου θα 
επιλέξει ένα από τα δύο δώρα.) 2ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 350 €. 3ο βραβείο: βιβλία των 
Εκδόσεων Πατάκη αξίας 300 €. 4ο βραβείο: βιβλία των Εκδόσεων Πατάκη αξίας 250 €. 5ο βραβείο: βιβλία των 
Εκδόσεων Πατάκη αξίας 200 €. Τα βιβλία µπορούν να επιλέξουν οι τυχεροί από τον κατάλογο των Εκδόσεων 
Πατάκη. Σε περίπτωση που ένα βιβλίο που επιλέξει κάποιος τυχερός έχει εξαντληθεί, τότε έχει το δικαίωµα να 
επιλέξει κάποιο άλλο. Οι Εκδόσεις Πατάκη δεν υποχρεούνται να έχουν προς διάθεση όλα τα βιβλία που 
περιλαµβάνονται στον κατάλογό τους. Κριτήριο για τον υπολογισµό της συνολικής αξίας των βιβλίων είναι η λιανική 
τιµή τους. 14. Oι νικητές θα ενηµερωθούν τηλεφωνικά και θα αναγραφούν στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων Πατάκη 
(www.patakis.gr), όπου θα αναρτηθούν και τα κείµενα που βραβεύτηκαν. 14. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
Εκδόσεις Πατάκη δεν καταφέρουν να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους νικητές µέσα σε ένα (1) µήνα από 
την ηµεροµηνία επιλογής τους, οι Εκδόσεις Πατάκη δε θα φέρουν καµία ευθύνη και θα δικαιούνται να επιλέξουν 
άλλους νικητές εκ των συµµετεχόντων, οι οποίοι και θα λάβουν τα δώρα. Οι αρχικοί νικητές δε θα αποκτούν κανένα 
δικαίωµα ή απαίτηση κατά των Εκδόσεων Πατάκη στην περίπτωση αυτή. 15. Τα δώρα καθενός από τους δύο 
διαγωνισµούς δε µεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους µε άλλο 
ή η εξαργύρωσή τους σε χρήµα σε οποιαδήποτε τιµή. 16. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωµα της ελεύθερης 
ανάκλησης, µαταίωσης ή αναβολής της διενέργειας των διαγωνισµών, καθώς και το δικαίωµα να µην ανακηρύξουν 
νικητή και ως εκ τούτου να µη δώσουν όλα τα βραβεία. 17. Με τη συµπλήρωση και αποστολή του παρόντος 
συγκατατίθεστε στην τήρηση των στοιχείων σας από τις Εκδόσεις Πατάκη προς τους σκοπούς του διαγωνισµού. 
Συνιστά δικαίωµά σας η πρόσβαση στα στοιχεία σας που τηρούνται, καθώς και η προβολή αντιρρήσεων εκ µέρους 
σας για την επεξεργασία των στοιχείων που σας αφορούν. 18. Συµµετοχή σε καθέναν από τους δύο διαγωνισµούς 
σηµαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. 19. Οι Εκδόσεις Πατάκη διατηρούν το δικαίωµα να 
αλλάξουν, επ' ωφελεία των διαγωνιζοµένων, τους παραπάνω όρους, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 


