ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ»
Διοργανωτής διαγωνισμού: Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δίκτυο για τα
Δικαιώματα του Παιδιού» (εφεξής ο «Διοργανωτής»), που εδρεύει στην Αθήνα,
διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό δημιουργίας στίχων ή και τραγουδιών με
τίτλο «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»),
σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») :
1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους
κατά την απόλυτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να
ματαιώσει το Διαγωνισμό.
2. Διάρκεια διαγωνισμού: Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται
ως εξής: αρχίζει από την 25/11/2020 και λήγει την 28/02/2021 και
ώρα 23:59. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θα καταστεί γνωστή μέσα
από τις σελίδες του Διοργανωτή στο www.ddp.gr και στις σελίδες του
κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, twitter κλπ). Διευκρινίζεται ότι,
μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Oι
συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται
ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή,
ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος
διαγωνισμού, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.
Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και
προαιρετική. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά εφόσον
αποστείλουν στο diktio@ddp.gr και εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού
τους στίχους ή το τραγούδι τους (στίχοι και μελωδία). Με γνώμονα ότι οι
συμμετέχοντες του Διαγωνισμού θα είναι κάτω των 18 ετών, για τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση η έγγραφη
συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα. Η έγγραφη συγκατάθεση
των γονέων και κηδεμόνων αφορά επίσης την εκχώρηση άνευ
ανταλλάγματος στον Διοργανωτή την αποκλειστική άδεια δημοσίευσης και
εκμετάλλευσης των έργων (στίχων ή/και μουσικής). Για την έγγραφη
συγκατάθεση οι ασκούντες τη γονική μέριμνα πρέπει να συμπληρώσουν
σχετική φόρμα συναίνεσης (μπορείτε να τη βρείτε εδώ), καθώς και Φόρμα
Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (μπορείτε να την
βρείτε εδώ), που πρέπει να αποσταλούν συνημμένες μαζί με τους στίχους (ή
και την μελωδία) στο diktio@ddp.gr εντός της προθεσμίας του Διαγωνισμού.
3. Το δικαίωμα συμμετοχής είναι ατομικό αλλά και ομαδικό, δηλαδή θα γίνουν
δεκτές τόσο ατομικές συμμετοχές όσο και από ομάδες (π.χ. σχολικές τάξεις,
γκρουπ σπουδαστών ωδείων, μαθητικά μουσικά συγκροτήματα κλπ).
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον
κρίνει πως οι συμμετέχοντες δεν ενεργούν μέσα στο πλαίσιο χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
4. Κατηγορίες Συμμετοχής:
Α) Παιδιά ηλικίας Δημοτικού μέχρι και 2α Γυμνασίου
Β) Παιδιά ηλικίας 3ης Γυμνασίου μέχρι και 3ης Λυκείου

5. Κανόνες Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 25/11/2020 ως
τις 31/01/2021. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συγγράψουν στίχους ή και
τραγούδια (στίχοι με μελωδία) εμπνευσμένους:
Α) από ένα από τα παρακάτω δικαιώματα (άρθρα) που περιλαμβάνονται στη
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (*όλη τη Σύμβαση,
επεξηγημένη κατά άρθρο μπορείτε να τη βρείτε εδώ)
-δικαίωμα στην ταυτότητα (αρ. 8)
-δικαίωμα γνώμης και δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση (αρ. 12-13)
-δικαίωμα στην προσωπική ζωή (αρ. 18)
-δικαιώματα του παιδιού-πρόσφυγα (αρ. 22)
-δικαίωμα στην υγεία/δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες (αρ. 24, 23)
-δικαίωμα στην προστασία από κακομεταχείριση και άλλες μορφές
εκμετάλλευσης (αρ. 18, 30, 34, 36)
ή
Β) εμπνευσμένους από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που περιλαμβάνεται
στην προαναφερόμενη Σύμβαση
ή
Γ) εμπνευσμένους από τη δράση και το έργο του Δικτύου για τα Δικαιώματα
του Παιδιού.
Οι στίχοι δεν θα πρέπει να ξεπερνούν συνολικά τις 4 στροφές (κουπλέ) χωρίς
να υπολογίζεται το ρεφρέν και η διάρκεια του τραγουδιού δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 4-5 λεπτά.
Οι στίχοι μπορούν να είναι στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα.
5. Αποτελέσματα Διαγωνισμού: Όλοι οι στίχοι ή και τα τραγούδια που θα
αποστείλουν οι συμμετέχοντες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο www.ddp.gr
του Διοργανωτή ενώ οι επιλεγμένοι από την κριτική επιτροπή στίχοι θα
μελοποιηθούν από επαγγελματίες συνθέτες και θα αποτελέσουν τα
τραγούδια ειδικού cd ή και βινυλίου σχετικού με τα δικαιώματα του
παιδιού.
6. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του
διαγωνισμού. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων μαθητών/τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄
25).
7. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται
την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων.
8. Επικοινωνία: Τηλέφωνο και μέιλ επικοινωνίας αντίστοιχα για τυχόν απορίες
και διευκρινίσεις: 210 8846590, diktio@ddp.gr

