ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους παρόντες όρους συμμετοχής προσεκτικά,
καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του ΠΑΣΚΚΕΔΙ
και των συμμετεχόντων αλλά και με την επιλογή – συμμετοχή σας. Με την υποβολή
της συμμετοχής σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους
παρόντες όρους συμμετοχής. Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν, να
τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή ή από καιρό σε καιρό, πριν
ή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Σας προτρέπουμε όπως τους επανεξετάζετε
τακτικά, και αν δεν συμφωνείτε με τους όρους τώρα ή ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια, σας ενημερώνουμε ότι έχετε την επιλογή να μην υποβάλλετε αίτηση, ή να
αποσύρετε με αίτηση, την αίτηση της συμμετοχής σας.
‘’Βόλτες σε λεύτερες νότες’’
Το Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, με διακριτικό τίτλο ‘’ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.ΔΙ.’’
(εφεξής: «Παραγωγός»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μαυροκορδάτου 24
546 45, πρόκειται να συνεργαστεί με συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές,
τραγουδίστριες, γκρουπ, μπάντες, μουσικούς, Dj’s δισκογραφικές εταιρίες, που δεν
είναι μέλη σε κανέναν Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) όπως ΑΕΠΙ,
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και G.E.A.
Περιγραφή της συνεργασίας: Ο ΠΑΣΚΚΕΔΙ αντιλαμβανόμενος πως η γνήσια Λαϊκή,
Παραδοσιακή, Ρεμπέτικη Μουσική και τραγούδια τείνουν να εξαφανιστούν από τη Χώρα
μας, αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα, όσον αφορά τα χιλιάδες μέλη του (Εστιατόρια,
Ταβέρνες, Καφετέριες, Μπαρ, Beach Bar, Ξενοδοχεία) σε όλη την Ελλάδα. Θα προωθήσει
νέες φωνές, με εκατοντάδες νέα τραγούδια, τόσο σε σύνθεση, όσο και σε στίχο, αλλά και
όλα τα παλιά παραδοσιακά και εκατοντάδες Ρεμπέτικα, σε νέα διασκευή και εκτέλεση. Τα
τραγούδια αυτά με το που θα εγγράφονται, στα Στούντιο του ΠΑΣΚΚΕΔΙ, σε μορφή mp3,
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ) ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΝΩΝ, θα παίζονται απ΄ ευθείας από το ΄΄Βόλτες σε λεύτερες
νότες΄΄, το νέο διαδικτυακό μουσικό στέκι του ΠΑΣΚΚΕΔΙ και θα ακούγονται, μέσω των
χιλιάδων καταστημάτων-μελών, σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές-πελάτες αυτών σε
Ελλάδα και στις επιχειρήσεις της ομογένειας όλου του Κόσμου. Ταυτόχρονα οι νέοι
καλλιτέχνες ερμηνευτές και μουσικοί, θα αναλαμβάνουν αποκλειστικά κα μόνο live
εμφανίσεις στα χιλιάδες αυτά καταστήματα-μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και
στο Εξωτερικό, με τις ανάλογες οικονομικές απολαβές τους. Όπως
καταλαβαίνετε λοιπόν, ανοίγεται ένας νέος δρόμος αποκατάστασης και προώθησης νέων
καλλιτεχνών, με

μοναδικό κριτήριο φωνή χωρίς να δίνουμε καμία
σημασία σε κορμί και εμφάνιση.
Με το παρόν καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δηλώσουν συμμετοχή στο
αρχικό στάδιο προεπιλογής («κάστινγκ») των συμμετεχόντων.
Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων συμφωνεί με

τους όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής του στην ιστοσελίδα, ο συμμετέχων
δηλώνει, δεσμεύεται, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους
συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά όλοι όσοι
διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να κάμνουν τα
δοκιμαστικά κάστιγκ-Οντισιόν στην Θεσσαλονίκη ή και Διαδικτυακά (Skype κλπ),
από όλο τον κόσμο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε
περίπτωση που ανήλικος επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να υποβληθεί η
γραπτή συγκατάθεση των γονέων του ή των εχόντων την γονική μέριμνα αυτού, ενώ
σε περίπτωση που θα συμμετάσχει στο στάδιο των Οντισιόν ή άλλο στάδιο,
υποχρεούται να συνοδεύεται από τους γονείς του ή τους έχοντες την γονική του
μέριμνα.
2. 2. Διάρκεια
Η προεπιλογή ξεκίνησε από τις 01/10/2016 και θα διαρκέσει μέχρι 31/12/2017.
3. 3. Διαδικασία συμμετοχής
Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του
ΠΑΣΚΕΔΙ και στη συνέχεια να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία
του αποδεχόμενος ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.
4. Επιλογή συμμετεχόντων, Περιεχόμενο και Δεδομένα που Υποβάλλονται .
Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα
και ορθότητα των στοιχείων και του περιεχομένου που υποβάλλει, κοινοποιεί ή
δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής. Ελλιπή, ανακριβή ή αναληθή υποβληθέντα
στοιχεία, και ψευδείς δηλώσεις, δίνουν το δικαίωμα στον Παραγωγό πριν ή/και
καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, καθώς και μετά το τέλος αυτής να
αποκλείσει τον συμμετέχοντα ή υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής καθώς και
από οποιοδήποτε άλλο στάδιο. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να παρουσιάζεται στον
Παραγωγό ή σε τρίτους ως οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Ο Συμμετέχων δεν
πρέπει να υποβάλει περιεχόμενο ή δεδομένα που μπορεί να είναι ψευδή, απατηλά,
παραπλανητικά, ανακριβή, ή λανθασμένα, ή που παραποιούν την ταυτότητά του
συμμετέχοντος.

5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ)
ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΣΤΑ STUDIO ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ: Κάθε συμμετέχων, εκχωρεί στον Παραγωγό
δια του παρόντος, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος,
το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης σε ολόκληρο τον κόσμο της εικόνας, της
φωνής, και γενικότερα της παρουσίας του στα πλαίσια των επιμέρους σταδίων της
συνεργασίας που θα προκύψει, χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό,
όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: την άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής,
διανομής, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, εκχώρησης σε
τρίτο, απεικόνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής,
μετάφρασης, μεταφόρτωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και για άλλη χρήση
και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το σύνολο ή μέρος της φωνής, της
παρουσίας, των δεδομένων, προσωπικών πληροφοριών, φωτογραφιών ή
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, που δημιουργήθηκε από τον Συμμετέχοντα και που
υποβάλλεται, ανεβάζεται ή με άλλο τρόπο μοιράζεται με τον Παραγωγό, για
οποιοδήποτε σκοπό σε όλες τις μορφές, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γνωστό
σήμερα ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, καθώς και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή
συσκευές γνωστές σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και διαφήμισης,
αγοράς και προώθησης αυτών. Περαιτέρω, ρητά και ανεπιφύλακτα παραχωρεί δια
του παρόντος στον Παραγωγό το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των ως άνω
δικαιωμάτων (συνολικά ή επιμέρους) σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι ή άνευ
οικονομικού ανταλλάγματος και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο
περιορισμό, εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα παρέχει την ανέκκλητη και
ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά την απόλυτη
κρίση του Παραγωγού καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή της Συνεργασίας,
δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ του λόγου αυτού. Τα
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ άλλων έργων (παλαιότερων) των Δημιουργών ή
Καλλιτεχνών, που δεν είχαν σχέση με τα STUDIO του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, παραμένουν
στους ίδιους, εκτός κι αν για καθαρά προωθητικούς και ίδιους λόγους τα
παραχωρήσουν για όσο διάστημα επιθυμούν, στον ΠΑΡΑΓΩΓΟ, κατόπιν ειδικής
συμφωνίας, χωρίς οικονομικές ή άλλες απαιτήσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ.
6. Ο Παραγωγός θα επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που θα γίνει
αποδεκτός για να συμμετάσχει στο στάδιο της προεπιλογής ("κάστινγκ"). Ο
Παραγωγός θα ενημερώνει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις λεπτομέρειες της
διαδικασίας, όπως τη μέρα και τον τόπο του κάστινγκ. Ο συμμετέχων θα πρέπει να
εμφανιστεί στο στάδιο της προεπιλογής, να συμπληρώσει και να υπογράψει το
έντυπο της αίτησης που θα του δοθεί από τον Παραγωγό («Αίτηση Συμμετοχής»).
Στην Αίτηση Συμμετοχής, ο συμμετέχων θα αποδέχεται ρητά τους Ειδικούς Όρους
συμμετοχής, ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο κάστινγκ. Η διαδικασία του
κάστινγκ και της προεπιλογής των Συμμετεχόντων θα αποφασιστεί από τον
Παραγωγό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Παραγωγός θα ενημερώνει
τον Συμμετέχοντα σε περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει επιλεγεί. Η απόφαση για το

εάν ένας συμμετέχων πέρασε ή όχι στο στάδιο συνεργασίας, εναπόκειται
αποκλειστικά στην κρίση του Παραγωγού.
7. Η συμμετοχή στη συνεργασία προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από τον συμμετέχοντα των παρόντων όρων και τυχόν πρόσθετων όρων
που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια. Η μη ρητή και πλήρης αποδοχή και
υπογραφή οποιονδήποτε από τους όρους και αιτήσεις από τον Συμμετέχοντα πριν
ή/και καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, καθώς και μετά το τέλος αυτής
αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα.
8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Δια του παρόντος και με την υποβολή της
δήλωσης συμμετοχής του, ο συμμετέχων συναινεί στην συλλογή, επεξεργασία και
χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον Παραγωγό και παρέχει στον
ΠΑΣΚΚΕΔΙ και στο ΄΄Βόλτες σε λεύτερες νότες΄΄ το δικαίωμα να συστήσουν αρχείο
προσωπικών δεδομένων, στο οποίο θα περιληφθούν τα προσωπικά στοιχεία του, τα
οποία έχει υποβάλλει κατά την αίτηση συμμετοχής του. Τα ανωτέρω προσωπικά
δεδομένα συλλέγονται σε αρχείο προσωπικών δεδομένων που λειτουργεί σύμφωνα
με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και δη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Ο συμμετέχων περαιτέρω δηλώνει ότι έχει
ενημερωθεί για τα δικαιώματά του περί πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα
του αρχείου που τον αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου
2472/1997, και ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων του αυτών μπορεί να
απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση paskedi@paskedi.gr . Όλα τα προσωπικά
δεδομένα, πληροφορίες ή δηλώσεις θα συλλεχθούν σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο,
από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα του Παραγωγού και θα πρέπει να κρατηθούν σε
αρχείο ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε πλήρη
συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.
Ο Συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του, και μπορεί να ζητήσει από
τον Παραγωγό να διαγράψει τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή, αν αποφασίσει
να αποσύρει την αίτηση του ή τη συμμετοχή του από τη συνεργασία. Σε μια τέτοια
περίπτωση, ο Παραγωγός θα διαγράψει τα δεδομένα του αιτούντα εντός 15
(δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή της γραπτής αίτησης του
9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Αυτοί οι Όροι και τυχόν πρόσθετοι όροι
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με
τους Ελληνικούς νόμους, και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με
αυτούς. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από το παρόν και από τη
Συνεργασία- αντικείμενο του παρόντος- αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης.

