Ermis Young Creatives
Όροι Διαγωνισμού

Κατηγορίες Διαγωνισμού
Οι κατηγορίες του διαγωνισμού Ermis Young Creatives είναι οι εξής:
1.

Film

2.

Print

3.

Digital

Δικαίωμα Συμμετοχής
• Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο 18 έως 30 ετών (γεννημένοι από τις 26 Σεπτεμβρίου 1990 και
μετά).
• Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν freelancers και εργαζόμενοι σε εταιρίες επικοινωνίας / δημιουργικά
γραφεία.
• Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής φοιτητές και σπουδαστές.

Κόστος
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Όροι Συμμετοχής
• Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.
• Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μια μόνο κατηγορία.
• Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλλει, μια μόνο πρόταση.
• Μετά τη λήξη του deadline για τη δήλωση συμμετοχής, οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αλλαγή στην
κατηγορία που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμμετάσχουν.
• Κάθε ομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δικό της εξοπλισμό για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό (Laptop,
κάμερα κλπ).
• Oι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε ότι
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των έργων.
• Η ΕΔΕΕ, ως διοργανώτρια του Διαγωνισμού, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τρίτων ήθελε
επέλθει εκ πράξεων ή παραλείψεων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό καθώς και των συμμετεχόντων εκ
πράξεων ή παραλείψεων τρίτων.

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού
Οι ομάδες έχουν στη διάθεση τους, 24 ώρες για να παραδώσουν το υλικό τους για τις κατηγορίες, Print και Digital
και 48 ώρες για την κατηγορία Film από την ανακοίνωση του brief.

Δήλωση Συμμετοχής
Οι ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου και ώρα
17.00, τα στοιχεία τους και την κατηγορία που επιθυμούν να διαγωνιστούν στέλνοντας με email στο eva@edee.gr την
φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο https://www.ermisawards.gr/gr/young-creatives

Brief: Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 μέσω Zoom.
Πρόσβαση στο brief του διαγωνισμού δίνεται μετά την αποστολή δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η συμμετοχή στην παρουσίαση του brief είναι υποχρεωτική και για τα δυο μέλη κάθε ομάδας.

Deadline για την υποβολή των συμμετοχών
Κατηγορίες Print & Digital: Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00
Κατηγορία Film: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00

Ανακοίνωση Βραβείων
Η ημερομηνία και η ώρα ανακοίνωσης των βραβείων θα αναρτηθούν σύντομα στο https://www.ermisawards.gr/ και
στο FB Page των Ermis Awards.

Νικητές
Σε κάθε κατηγορία μπορούν να απονεμηθούν μέχρι 3 βραβεία.

Ακύρωση Συμμετοχών
Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα, να ζητήσει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν, ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός για τη συμμετοχή τους, αλλά και να ακυρώσει όσες συμμετοχές, δεν είναι
σύμφωνες με όσα ορίζει αυτός.

Πνευματικά Δικαιώματα των Συμμετοχών
Η φύλαξη των έργων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά υποχρέωση της ΕΔΕΕ, αλλά
δικαίωμα αυτής. Όσον αφορά στα έργα που εγκύρως υποβάλλονται και συμμετέχουν στα Young Lions, επιτρέπεται
στην ΕΔΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα τον οποίο θα εξουσιοδοτήσει η ΕΔΕΕ και στα πλαίσια της προώθησης των
στόχων της διοργάνωσης, η άνευ ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες φύλαξη των έργων καθώς και η προβολή
τους με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και έναντι ανταλλάγματος για την ΕΔΕΕ από τους τρίτους που θα την αναλάβουν ή
το κοινό, ιδίως δε η μετάδοση ή αναμετάδοσή τους στο κοινό με οποιοδήποτε μέσο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η
δημοσίευσή τους στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, η προβολή τους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η
πραγματοποίηση εκδόσεων, συλλογών και η διάθεσή αυτών στο κοινό, κ.λπ.
Το ως άνω δικαίωμα προβολής της ΕΔΕΕ είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας.
Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι θα συνδράμει την ΕΔΕΕ σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη και αναλαμβάνει να
καλύψει πλήρως την ΕΔΕΕ για αποζημιώσεις ή πρόστιμα τα οποία θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλλει σε τρίτους,

ιδίως λόγω παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού, προσβολής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
τρίτων επί των έργων αυτών, παραβάσεων της νομοθεσίας για αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση κ.λπ.
Οι συμμετέχοντες των οποίων τα έργα βραβεύονται, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα βραβεία που τους
απονέμονται για την προώθηση των έργων τους, εφόσον αυτό δεν γίνεται κατά τρόπο που να θίγει το κύρος και
την φήμη του διαγωνισμού.

Πνευματικά Δικαιώματα οπτικοακουστικού υλικού της Getty Images
Η Ideal Image ως αντιπρόσωπος της Getty Images στην Ελλάδα εκχωρεί το δικαίωμα στους συμμετέχοντες να
κατεβάσουν εικόνες από το www.gettyimages.com για να τις χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο για το
διαγωνισμό Young Creatives. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απαραίτητη η γραπτή έγκριση της Ideal Image.

Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα έργα που έχουν καταθέσει στο διαγωνισμό υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα
με τους όρους του Κανονισμού. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου
για τις συμμετοχές που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

