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Το ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή της εταιρίας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ, διοργανώνει το «1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ». Η νέα αυτή πρωτοβουλία και δράση, σκοπό έχει να αναδείξει τη σαλάτα ως πρεσβευτή της ελληνικής μεσογειακής διατροφής και 
γαστρονομίας, αλλά και να εδραιώσει τη θέση της στο καθημερινό τραπέζι. Ταυτόχρονα, επιθυμεί να προβάλλει τον γευστικό τοπικό πλούτο της χώρας, 
αποτελώντας θεσμό και σημείο συνάντησης των σπουδαστών της Μαγειρικής Τέχνης, δίνοντας τους μοναδική ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο και τη 
δημιουργικότητα τους. 
 Το Φεστιβάλ Ελληνικής Σαλάτας διοργανώνεται από το ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.   Η διοργάνωση γίνεται με τη συμβολή της εταιρείας 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ , ενώ η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι χωρίς κόστος. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους 
συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: 
www.schooloftourism.gr (εφεξής καλούμενος ως «ο Διαδικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό 
για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Διαδικτυακό Τόπο καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα 
ίσης αξίας αυτού κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανωτές 
δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Οι Διοργανωτές πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση 
των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε 
κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές 
τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην κάθε προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, 
την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού. 
Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους ιδρυτές κι εμπνευστές του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και συνεργάτες της εταιρείας 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ.  Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στην τέχνη της γαστρονομίας και της εστίασης.  Το 1ο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Τους 3 (τρεις) τελικούς νικητές, για το πάθος και την δημιουργικότητά τους,  η εταιρία 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ,  που είναι κι ο κύριος αρωγός και υποστηρικτής της γευστικής διαδρομής του “1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ”, θα τους 
επιβραβεύσει με “voucher εκπαίδευσης” (υποτροφίες & σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους).  
Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε εν ενεργεία σπουδαστές σχολών μαγειρικής & συναφών σχολών, που θέλουν μια ευκαιρία για να 
αναδείξουν το ταλέντο τους.  Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ΟΜΑΔΙΚΑ κι ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ,   αποκλειστικά και μόνο με επίσημο αίτημα του 
εκπαιδευτικού φορέα φοίτησης του σπουδαστή (λ.χ Δ.Ι.Ε.Κ., Ι.Ι.Ε.Κ., Ε.Π.Α.Σ., κτλ), ενώ μεμονωμένες συμμετοχές δεν γίνονται αποδεκτές. Για την 
έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική 
μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το βραβείο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης 
έγγραφης συγκατάθεσης. 
H πρόσκληση συμμετοχής του εκπαιδευτικού φορέα γίνεται από τους διοργανωτές, ο οποίος και του ανακοινώνει το μέγιστο δικαιούμενο αριθμό 
συμμετοχών που αναλογεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπροσωπεί.  Οι συμμετοχές είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά 
προτεραιότητας. Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών φορέων,  θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής και βεβαίωση φοίτησης 
της σχολή, για κάθε διαγωνιζόμενο σπουδαστή. 
Οι σπουδαστές των εκπαιδευτικών φορέων που εδρεύουν στους νομούς ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,  συμμετέχουν υποχρεωτικά στον ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ της Καλαμάτας. 
Ο Συμμετέχων δια της υποβολής των στοιχείων του και έγκρισης του σχετικού εντύπου συμμετοχής παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τον 
Διοργανωτή, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που θα έχει συμπληρώσει στα σχετικά έντυπα συμμετοχής σε αυτοτελή αρχεία που θα 
τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα ως 
άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των νικητών, καθώς και για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, ήτοι για ενέργειες προωθήσεως και 
ενημερώσεως των σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Διοργανωτή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση 
των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, 
αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του 
Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα 
ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Διαδικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό 
της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Βραβείου, Δώρου κλπ. Ο κάθε νικητής με τη 
συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των 
παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε 
καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τον Διοργανωτή να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 
όπως ισχύουν, απευθυνόμενοι προς τον Διοργανωτή. Μετά την παραλαβή της ανάκλησης συμμετοχής, τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα που έχουν 
τυχόν αποθηκευτεί θα διαγραφούν.  
Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό: Ο κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις 
πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). 
Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη. Εάν ο χρήστης 
χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι 
υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.  
 

. 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
 

Με την παρούσα Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα τα εξής: 

- Μελέτησα, κατανόησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Αίτηση είναι ακριβή και αληθή και συναινώ στην καταχώρηση και χρήση αυτών των 

στοιχείων από τους διοργανωτές, μόνο για σκοπούς που συνδέονται με τη διεξαγωγή αυτού Διαγωνισμού και σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 όπως ισχύουν ). 

 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ  

 
        Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή   
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