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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ | ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ! 
 ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10-11-12/02/2023 
 
 
ΛΑΒΑΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΑΣ / ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ // 
 
 ΌΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:  
 
Ονοµατεπώνυµο παιδιών που συµµετέχουν:  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
… 
 
Υπεύθυνος οµάδας:  
(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, mail) 
 
Μην ξεχάσετε να µας στείλετε και µια οµαδική φωτογραφία σας! 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΩΝ // 
 
ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ δηλώνουν ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδοµένα, όπως κάθε πληροφορία που 
αναφέρεται στο παιδί, για παράδειγµα το όνοµα, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), η 
φωτογραφία και το βίντεό του σύµφωνα µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. Τα βίντεο του Διαγωνισµού θα προβληθούν δηµόσια για το κοινό µόνο µια φορά κατά την 
διάρκεια της Προβολής του Φεστιβαλ το Σαββατο 12 Φεβρουαρίου και εκτοτε απαγορεύεται ρητώς να 
χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε µέσο (κινηµατογράφο, θεάτρο, φηφιακά µέσα, κοινωνικά δίκτυα 
εκτός των άλλων) -  αποτελούν δε αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία των δηµιουργών τους, οι 
διοργανωτές δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωµα πέραν της συλλογής των βιντεο και της µιας, µοναδικής, 
προβολής τους.  
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ // ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 
Ο/Η κάτωθι υπογραφόµενος/η 
……………………………………….……………………………………..………….…., γονέας/κηδεµόνας 
του/της………………………………………………………………………………..………………………… 
…………µαθητή/τριας της….….   … τάξης του 
………………………………………………………………………………………  

 
δηλώνω υπεύθυνα  
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ότι έχω ενηµερωθεί και ότι επιτρέπω:  
 

§ τη συµµετοχή του/της στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΙΝΤΕΟ | ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ του ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ και 
ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και τη δηµόσια προβολή του έργου 
του/της, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 
 

Με τη συµµετοχή του µαθητή/τριας ως συνδηµιουργού στην άνωθεν εκπαιδευτική δράση, δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν («προσωπικά δεδοµένα») υπόκεινται σε επεξεργασία. 
 
Ειδικότερα, τα δεδοµένα αυτά είναι τα ακόλουθα: 
1. Προσωπικά δεδοµένα του/της µαθητή/τριας, ως δηµιουργού ή συνδηµιουργού της πνευµατικής 
δηµιουργίας: 
α) Δεδοµένα ταυτότητας: Ονοµατεπώνυµο,  
β) Δεδοµένα επικοινωνίας: Τηλεφωνικός αριθµός και mail του υπεύθυνου της οµάδας. 
 
2. Προσωπικά δεδοµένα του γονέα/κηδεµόνα του/της υπεύθυνου της οµάδας:  
α) Δεδοµένα ταυτότητας: Ονοµατεπώνυµο  
 
3. Προσωπικά δεδοµένα, περιλαµβανοµένων δεδοµένων ήχου και εικόνας, τα οποία περιέχονται στην 
πνευµατική δηµιουργία που υποβάλλεται στο πλαίσιο συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
 
Τα ανωτέρω δεδοµένα τηρούνται στο αρχείο του Φεστιβάλ µέχρι την ηµεροµηνία της µοναδικής 
προβολής του έργου. 
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την 
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τα αναφερόµενα στο Συνηµµένο της 
πρόσκλησης συµµετοχής.  
 

 
Ενηµερώθηκα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα και  
στο Συνηµµένο της πρόσκλησης συµµετοχής για την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον/τη µαθητή/τρια 
και παρέχω τη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία τους. 

 

 
Ηµεροµηνία: _____ / _____ / _____________ 
Ο/H δηλών/ούσα 
 
________________________________________________ 
(Υπογραφή & Ονοµατεπώνυµο) 
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ // 
Ταινίες πρώτης πανελλήνιας προβολής, µικρού και µεγάλου µήκους, κινουµένων σχεδίων και live action 
από όλο τον κόσµο προκαλούν παιδιά και εφήβους από 3 έως 18 χρονών να τις ανακαλύψουν µε 
ελεύθερη είσοδο.  Ήρθε η ώρα ο παγκόσµιος παιδικός και εφηβικός κινηµατογράφος να αποκτήσει τη 
δική του γιορτή στην Καλαµάτα. 
 
Το Πρώτο παιδικό και εφηβικό φεστιβάλ κινηµατογράφου Καλαµάτας (#kalyff) αποτελεί τον καρπό της 
συνεργασίας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Δήµου Καλαµάτας Ενωση Συλλογων 
Γονεων Δηµου Καλαµατας και της Κινηµατογραφικής Λέσχης Καλαµάτας Filmhouse / Νέα 
Κινηµατογραφική Λέσχη Καλαµάτας, τελεί υπό την αιγίδα του Δήµος Καλαµάτας - Municipality of 
Kalamata και της ΦΑΡΙΣ - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Καλαµάτας και έρχεται σε ετήσια βάση για να 
υποστηρίξει και να προωθήσει την παγκόσµια δηµιουργική κινηµατογραφική παραγωγή για παιδιά, 
εφήβους και τις οικογένειές τους. 
 
Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η ψυχαγωγία και διάπλαση των παιδιών µας και η ανάδειξη της αξίας του 
κινηµατογράφου ως σηµαντικού στοιχείου για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της 
ενσυναίσθησής τους. 
 
«Θέλουµε να ψυχαγωγήσουµε και να εµπνεύσουµε τα παιδιά και τους νέους. Διαλέξαµε ό,τι πιο φρέσκο 
από την παγκόσµια κινηµατογραφική παραγωγή για το νεανικό και παιδικό κοινό και φτιάξαµε ένα 
πολύχρωµο και πολυδιάστατο πρόγραµµα. Στόχος µας είναι –πέρα από την ψυχαγωγία– να ανοίξουµε 
µια συζήτηση για θέµατα όπως τα δικαιώµατα των παιδιών, η διαφορετικότητα, ο σεβασµός στην 
ετερότητα, η ανοχή, η δύναµη των κοριτσιών, οι κοινωνικές και πολιτισµικές διαφορές, οι οικογενειακές 
σχέσεις.» 
 
To Πρώτο Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Καλαµάτας (#kalyff) τελεί υπό την αιγίδα του 

Δήµου Καλαµάτας και της ΦΑΡΙΣ,  
 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ // 
Η Νέα Κινηµατογραφική Λέσχη Καλαµάτας είναι µια αστική µη κερδοσκοπική πολιτιστική εταιρεία που 
στόχο έχει την προαγωγή του κινηµατογράφου, αποτελεί µέλος της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών 
Λεσχών Ελλάδας.  
 
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων του Δήµου Καλαµάτας αποτελεί το ανώτατο όργανο των 
Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Δήµου που στοχεύει στην ακόµη στενότερη συνεργασία µεταξύ 
όλων των µελών της σχολικής κοινότητας και στη δυναµικότερη διεκδίκηση αυτών που οφείλουµε στα 
παιδιά µας 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες και ο κανονισµός συµµετοχής είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του 
Φεστιβάλ http://www.filmhouse.gr/kalyff 
 
 
 
 
 
 


