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5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ "BeautyPool.gr" 
ΘΕΜΑ 

Το θέμα του διαγωνισμού είναι BeautyPool, δηλαδή φωτογραφίες με τις ομορφότερες πισίνες στη 

χώρα. Μπορείτε ελεύθερα να το ερμηνεύσετε όπως επιθυμείτε. Η φωτογραφία της πισίνας μπορεί να 

περιλαμβάνει και ανθρώπους. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τις ομορφότερες φωτογραφίες από πισίνες στην Ελλάδα. 

Τις καλύτερες των καλύτερων. 

ΒΡΑΒΕΙΑ 
Όλοι οι συμμετέχοντες δικαιούνται 45% έκπτωση για μια μεμονωμένη παραγγελία από τη σειρά 

προϊόντων απολύμανσης Easy Pool Care®. 

Οι 10 πρώτοι βραβευθέντες θα παραλάβουν τιμητική πλακέτα «Η πισίνα μου είναι BeautyPool», 

ενώ θα κερδίσουν τα εξής δώρα : 

Platinum Award - 1ο βραβείο: Ο νικητής κερδίζει μια μοναδική εμπειρία διακοπών μιας εβδομάδας, 
με ιστιοπλοϊκό σκάφος 4 καμπινών από την IonionSails, με μόνη προϋπόθεση την εκμίσθωση από 
τον νικητή skipper σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα δυο διπλώματα ιστιοπλοΐας και 
επιπλέον την καταβολή του κόστους των καυσίμων.  
Δώρο αξίας 2.000€. www.IonionSails.gr 
* Το δώρο ισχύει για όλη την θερινή περίοδο 2017 εκτός της περιόδου High Season, εκτός δηλαδή 
από 1η Ιουλίου 2017 έως 23 Σεπτεμβρίου 2017.  
 

Gold Award - 2ο βραβείο: Ο νικητής κερδίζει  διαμονή 10 διανυκτερεύσεων για έως 4 άτομα, στο 
μαγευτικό Ideales Resort στην Κεφαλονιά, σε βίλλα 2 υπνοδωματίων Grand με ιδιωτική πισίνα. 
Δώρο αξίας 1.500€. www.IdealesResort.gr 
* Το δώρο ισχύει μόνο για τις περιόδους από 1η Απριλίου 2017 έως και 20 Μαΐου 2017 και από 17 
Σεπτεμβρίου 2017 έως και 31 Οκτωβρίου 2017, αναλόγως διαθεσιμότητας και μετά από συνεννόηση 
με το Ideales Resort. Η επιλογή της διαθέσιμης Grand βίλλας, είναι στην αποκλειστική ευχέρεια του 
χορηγού. 

Silver Award - 3ο βραβείο: Ο νικητής κερδίζει διαμονή 7 διανυκτερεύσεων με ημιδιατροφή για 2 
άτομα σε δίκλινο δωμάτιο, στο πολυτελές Hotel Perrakis στην όμορφη Άνδρο.  
Δώρο αξίας 1.000€. www.hotelperrakis.com 
* Το δώρο ισχύει για όλη τη σεζόν 2017, εκτός από την περίοδο από 1η Ιουλίου 2017 έως και 30 
Αυγούστου 2017, αναλόγως διαθεσιμότητας και μετά από συνεννόηση με το Hotel Perrakis. Η 
επιλογή του διαθέσιμου δίκλινου δωματίου, είναι στην αποκλειστική ευχέρεια του χορηγού. 

Finalists Awards - 4ο, 5ο & 6ο βραβείο: Κάθε νικητής της κατηγορίας κερδίζει απολαυστικά και 
χρήσιμα δώρα συνολικής αξίας 500€ ανά νικητή από τους παρακάτω χορηγούς:   
 

 Από την Terra Nation: Δώρα συνολικής αξίας 250€ για κάθε νικητή. www.terranationshop.gr 
 REKA KOHU σκίαστρο παραλίας με μοναδικό αυτόματο μηχανισμόανοίγματος-κλεισίματος. 
 MANAVA ΜΟΕ απορροφητική πετσέτα παραλίας από βαμβάκι πρώτης ποιότητας, με 

αντιβακτηριδιακή επεξεργασία. 
 TANEKOPU πρακτική, αδιάβροχη και κομψή τσάντα παραλίας 40LT. 

http://www.ionionsails.gr/
http://www.idealesresort.gr/
https://zeus.ideales.gr/owa/redir.aspx?C=145c4863857242f2a46d3c6562cac768&URL=http%3a%2f%2fwww.hotelperrakis.com%2f
http://www.terranationshop.gr/
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 TITEVE πρακτικό βουρτσάκι για να καθαρίζετε την άμμο από το δέρμα και από τον εξοπλισμό 
παραλίας.  
 

 Από την Black & Decker : Δώρο αξίας 250€ για κάθε νικητή.  www.blackanddecker.gr 
 Πανίσχυρη, φορτιζόμενη σκούπα 2 σε 1, με καινοτόμα τεχνολογία ORA και προέκταση 

δαπέδου, που χρησιμοποιείται τόσο σαν σκουπάκι χειρός αλλά και σαν κανονική ηλεκτρική 
σκούπα και κάνει το καθάρισμα κάθε επιφάνειας παιχνιδάκι. 

 

Nominees Awards - 7ο, 8ο, 9ο & 10ο βραβείο: Κάθε νικητής της κατηγορίας κερδίζει 

απολαυστικά & χρήσιμα δώρα συνολικής αξίας 350€ ανά νικητή από τους παρακάτω χορηγούς:    

 Από την Terra Nation: Δώρα συνολικής αξίας 125€ για κάθε νικητή. www.terranationshop.gr 

  KAU KIRI ελαφριά και πρακτική ομπρέλα παραλίας. 

  ΤΕΗΕ ΜΟΕ πρακτικό και ελαφύ υπόστρωμα παραλίας διπλής όψης. 

  KUKU άγκυρα – αξεσουάρ παραλίας για τη συγκράτηση αντικειμένων, ενάντια στον αέρα. 

 Από την Safebebe: Δώρο αξίας 115€ για κάθε νικητή. www.safebebe.gr  

Ένα καταπληκτικό οικολογικό ποδήλατο ισορροπίας χωρίς πεντάλ, για παιδάκια ηλικίας 2-5 

ετών, που τα μαθαίνει ισορροπία, αλλαγή κατεύθυνσης και συντονισμό κινήσεων μέσω του 

παιχνιδιού, με χάραξη ονόματος επιλογής του τυχερού ανά δώρο. 

 Από τη Nikon: Δώρα συνολικής αξίας 110€ για κάθε νικητή.  www.nikon.gr 
  Ανθεκτική, αξιόπιστη, πανεύκολη υποβρύχια κάμερα Nikon COOLPIX S33, με 13 megapixel,  

για να αποτυπώνετε τις αναμνήσεις σας ακόμα και κάτω από το νερό. 

  Κάρτα μνήμης SanDisk Ultra SDHC 8Gb, Blister, με ταχύτητα έως 40ΜΒ/s+ για ακόμη 
καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο. 
 
 

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα, δεν περιλαμβάνουν κόστος μεταφορών, 

δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα και οι νικητές θα τα παραλάβουν μετά από 

απευθείας συνεννόησή τους με τους χορηγούς. Στις τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν αποδεχτεί τους όρους του διαγωνισμού και 

που έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα με ονοματεπώνυμο, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της 

πισίνας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

 

Όλοι όσοι έχουν πισίνα, ανεξαρτήτως σχήματος, μεγέθους, τεχνολογίας ή κατασκευαστή.  

Μπορείτε να αποστείλετε έως και 4 φωτογραφίες ανά πισίνα.  

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η επιτροπή είναι ανεξάρτητη από τον Όμιλο Ideales και απαρτίζεται από καταξιωμένους 

επαγγελματίες του χώρου :  

1. Χάρης Μαντζουράνης, Αρχιτέκτων & Ιδρυτής Plus Minus Architecture, www.plusminus.gr 

2. Νικόλας Οικονόμου, Φωτογράφος, www.nickyeconomou.com 

3. Χριστίνα Γουώρρεν, Curator, www.skoufagallery.gr 

4. Θωμάς Δαμκαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ, www.damkalidis.gr 

5. Αντώνης Πρίφτης, Πολιτικός Μηχανικός, www.ionikiateke.gr 

6. Ράνια Μπιτζιλέκη, Δημοσιογράφος – Εκδότρια Περιοδικού Fitness & Spa, aboutwellness.gr 

 

 

https://zeus.ideales.gr/owa/redir.aspx?C=145c4863857242f2a46d3c6562cac768&URL=http%3a%2f%2fwww.blackanddecker.gr%2f
http://www.terranationshop.gr/
http://www.safebebe.gr/eshop_home.asp
https://zeus.ideales.gr/owa/redir.aspx?C=9b893dfb6cae4ffb948efaeef20b651c&URL=http%3a%2f%2fwww.nikon.gr%2fel_GR%2f
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Κάθε κριτής εξετάζει και βαθμολογεί μόνος όλες τις φωτογραφίες. 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Διαγωνιζόμενοι 

i. Αποδεκτές γίνονται φωτογραφίες μόνο από πισίνες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 

 

ii. Οι εικόνες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.BeautyPool.gr. 

 

iii. Το ανέβασμα των φωτογραφιών από εσάς σημαίνει ταυτόχρονα ότι τα πνευματικά δικαιώματα 

της φωτογραφίας σας ανήκουν. Το BeautyPool.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με 

τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών.Το BeautyPool.gr θα αναζητήσει από εσάς την 

αποκατάσταση της ζημίας του σε περίπτωση που κάποιος τρίτος ισχυριστεί ότι τα πνευματικά 

δικαιώματα της φωτογραφίας που ανεβάσατε του ανήκουν.  

iv. Οι συμμετέχοντες ανεβάζουν με δική τους ευθύνη τις φωτογραφίες τους. Σε περίπτωση που 

κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο κάποια από τις φωτογραφίες, το 

BeautyPool.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 

v. Απαιτείται έγκριση από τους διαχειριστές ώστε να γίνουν δεκτές οι φωτογραφίες! Για να γίνει 

δεκτή μία φωτογραφία πρέπει να είναι εντός θέματος και να μην περιέχει πορνογραφικό ή 

ρατσιστικό περιεχόμενο! Σε αντίθετη περίπτωση η φωτογραφία θα αποκλειστεί από τον 

διαγωνισμό και ο διαγωνιζόμενος θα ενημερωθεί με ανάλογο e-mail.   

vi. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε δύο ή περισσότερους διαγωνισμούς με την ίδια φωτογραφία. 

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε νέο διαγωνισμό πρέπει να στείλετε μια διαφορετική φωτογραφία 

από τους προηγούμενους διαγωνισμούς που είχατε λάβει μέρος.  Κάθε διαγωνιζόμενος 

επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο ένα προφίλ χρήστη.  

vii. Για όλες τις φωτογραφίες πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα η ακριβής διεύθυνση της πισίνας 

και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη της, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται και είναι απολύτως 

εμπιστευτικά εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. 

 

viii. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε φωτογραφία κριθεί ως 

αντιβαίνουσα στις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού. 

ix. Με το ανέβασμα της φωτογραφίας σας και την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, αυτόματα 

σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής των διαγωνισμών! 

2. Οι φωτογραφίες 

i. Μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. 

ii. Η επεξεργασία και το ρετουσάρισμα των φωτογραφιών επιτρέπεται. 

iii. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ενιαίες και όχι κολάζ περισσοτέρων από μία φωτογραφιών. 

Εξαιρούνται συγκεκριμένοι διαγωνισμοί στους οποίους θα ανακοινώνεται η δεκτή χρήση 

κολάζ, μαζί με την ανακοίνωση του θέματος.    

3. Τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 31 Οκτωβρίου 2016. 

http://www.beautypool.gr/
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4. Οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται να χρησιμοποιηθούν τα ατομικά τους στοιχεία για την αποστολή 

αλληλογραφίας από την Piscines Ideales ή κάποιας εκ των εταιριών του Ομίλου Ideales. 

5. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε στελέχη ή εργαζόμενους του Ομίλου Ideales, των χορηγών 

και σε μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και σε συγγενείς 1ου βαθμού των ως άνω προσώπων. 

6. Λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες : 

i. Εγγυώνται στην Ideales ότι είναι οι ίδιοι δημιουργοί και κάτοχοι των φωτογραφιών που 

υποβλήθηκαν και ότι δεν αντιγράφηκε ούτε χρησιμοποιήθηκε τμήμα ή στοιχείο από 

φωτογραφία άλλου δημιουργού.  

ii.     Δηλώνουν υπεύθυνα ότι η πισίνα είναι στην ιδιοκτησία τους ή έχουν άδεια του ιδιοκτήτη 

να δημοσιοποιήσουν φωτογραφίες της πισίνας του και η Ideales να αξιοποιήσει εμπορικά 

ή διαφημιστικά περαιτέρω τις φωτογραφίες χωρίς καμία απολύτως δέσμευση ή καταβολή 

αποζημίωσης ή αμοιβής ή άλλης δαπάνης του λήπτη της φωτογραφίας ή του ιδιοκτήτη της 

πισίνας.  

iii.     Σε περίπτωση που στην φωτογραφία εμφανίζονται πρόσωπα, ο διαγωνιζόμενος δηλώνει 

και εγγυάται ότι έχει πάρει την άδειά του πριν το ανέβασμα της φωτογραφίας του και να 

τον έχει ενημερώσει για την δημοσίευσή της στην σελίδα μας. Στην αντίθετη περίπτωση 

το Beautypool.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη! 

iv. Παρέχουν εφεξής στην Ideales την άδεια χρήσης του έργου τους σε εκθέσεις που 

διοργανώνει η Ideales σε οποιοδήποτε μέρος παγκοσμίως, σε οποιαδήποτε μορφή 

διαφήμισης, καθώς και σε όλους τους δικτυακούς τόπους που ανήκουν στην Ideales, το 

δικτυακό τόπο www.BeautyPool.gr και σε όλα τα έντυπα του Ομίλου Ideales και ότι 

παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να διεκδικήσουν την επιστροφή της φωτογραφίας 

καθώς και να αξιώσουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη παροχή από την αξιοποίηση της 

φωτογραφίας τους. 

v. Συγκατατίθενται ότι η Ideales μπορεί -χωρίς καμία χρέωση- να προχωρήσει η ίδια σε 

αναπαραγωγή ή και να δώσει άδεια αναπαραγωγής, για λόγους δημοσιότητας ή ως υλικό 

προβολής του διαγωνισμού και των εκθέσεων και, γενικά, για σκοπούς δημοσιότητας, 

επιμόρφωσης ή παραπομπών που σχετίζονται με το Διαγωνισμό. Η αναπαραγωγή μπορεί 

να γίνει από και σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής επικοινωνίας παγκοσμίως, 

συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στο internet. 

vi. Αναγνωρίζουν και παραδέχονται πως η Ideales δε μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε ζημιά 

από διεκδικήσεις, ενέργειες, διαδικασίες, κόστος ή έξοδα που θα ανακύψουν ως 

αποτέλεσμα οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η φωτογραφία κάποιου συμμετέχοντα δεν είναι 

ιδιοκτησία του, ή ότι αυτός δεν δικαιούται ή δεν είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να 

επιτρέψει τη δημοσίευση ή την αναπαραγωγή του έργου από την Ideales και ότι αυτοί 

αναλαμβάνουν από τώρα την ανόρθωση οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης απαίτησης 

προκύψει από οποιοδήποτε τρίτο. 

7. Οι Συμμετέχοντες δε μπορούν να αντιταχθούν σε περικοπή των διαστάσεων ή σε αλλοίωση των 

φωτογραφιών τους, ούτε και σε οποιαδήποτε μετατροπή ή μεταχείριση των φωτογραφιών τους από 

την Ideales ή από άλλον εξουσιοδοτημένο από αυτήν χρήστη. 

 

8. Η Ideales έχει κάθε δικαίωμα, και χωρίς καμία απολύτως δέσμευση, να προσθέσει το λογότυπο 

BeautyPool ή/και το λογότυπο Piscines Ideales σε οποιαδήποτε φωτογραφία ή/και οποιοδήποτε 

άλλο λογότυπο. 

9. Όλες οι συμμετοχές θα αποτελέσουν ιδιοκτησία της Ideales και επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος 

τερματισμού του διαγωνισμού αν οι συμμετέχοντες δεν ξεπεράσουν τους 300. 

 

http://www.beautypool.gr/

