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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

H ΑΜΚΕ με την επωνυμία «Πλατφόρμα - Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Προαγωγή
Αστικού Πολιτισμού» και το διακριτικό τίτλο «Πλατφόρμα Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού», με έδρα
στην Αθήνα και επί της οδού Καισαρείας αρ. 6, Α.Φ.Μ. 999334608, Δ.Ο.Υ ΙΒ’ Αθηνών (εφεξής χάριν
συντομίας η «Διοργανώτρια Εταιρεία») που πραγματοποιεί το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ
Κινουμένων Σχεδίων, διοργανώνει έναν Διαγωνισμό Ταινίας Animation (εφεξής Διαγωνισμός). Ο
Διαγωνισμός πραγματοποιείται, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο I_AM “Inclusive education using Animation and Multimedia” που
στοχεύει στην αποτελεσματική συμπεριληπτικότητα παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες και
μαθησιακές δυσκολίες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Το έργο υλοποιείται από τους ακόλουθους εταίρους: CMT Prooptiki (GR), Maria Grzegorzewska
University (PL), ΙΜΕΓΕΕ (Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής & Ειδικής Εκπαίδευσης) (GR) &
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CY) (συλλογικά αναφερόμενοι ως Εταίροι) και η Διοργανώτρια
Εταιρεία.

1.O ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ- Εταιρεία Αστικού Πολιτισμού διοργανώνει έναν Διαγωνισμό Ταινίας Αnimation για
το I_AM: “Inclusive education using Animation and Multimedia”. Ο Διαγωνισμός αφορά στη
δημιουργία μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων animation διάρκειας έως 3 λεπτά για τη
συμπεριληπτική εκπαίδευση και απευθύνεται σε παιδιά (9-14 ετών) και εκπαιδευτικό προσωπικό
σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ή μεικτών σχολείων από τις 4 συμμετέχουσες χώρες
(Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία). Δεκτές γίνονται συμμετοχές από σχολεία (ομαδικές
προτάσεις) καθώς επίσης και από μεμονωμένα άτομα.

O διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικό προσωπικό και παιδιά σχολείων γενικής
εκπαίδευσης, όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό και παιδιά σχολείων ειδικής αγωγής αλλά σε
μεικτά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δουλέψουν μαζί με τους μαθητές για να
δημιουργήσουν την ταινία.

Οι νικητήριες συμμετοχές (μία από κάθε χώρα) θα παρουσιαστούν στο Animasyros, Διεθνές
Φεστιβάλ Animation που πραγματοποιείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία στις
20-25 Σεπτεμβρίου 2022, στη Σύρο. Οι ταινίες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ειδικής
εκδήλωσης αφιερωμένης στην συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες
ή/και μαθησιακές δυσκολίες, που θα διοργανωθεί, με σκοπό να προωθήσει την λογική και τα
αποτελέσματα που αφορούν στο I_AM Project. Οι ταινίες επίσης θα διαχυθούν σε άλλα Φεστιβάλ
Αnimation στην Ευρώπη, όπως επίσης και μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων που
διαχειρίζεται το Φεστιβάλ, το I_AM Project και οι Εταίροι. Ως βραβείο, μέλη της ομάδας των
ταινιών που θα νικήσουν από κάθε χώρα θα ταξιδέψουν στην Σύρο, με σκοπό να παρουσιάσουν
την δουλειά τους στο Φεστιβάλ.

Μαζί δημιουργούμε ένα 
σχολείο για όλους
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Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλονται μεταξύ 1ης Απριλίου 2022 (ώρα Ελλάδας
00.00) έως 30ης Ιουνίου 2022 (ώρα Ελλάδας 00.00). Η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό
έχει ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά
πεδία της στην ηλεκτρονική διεύθυνση education2@animasyros.gr μαζί με αντίγραφο της ταινίας
σε ψηφιακή μορφή MP4 (Full HD), ή έναν ιδιωτικό σύνδεσμο της ταινίας που είναι προσβάσιμος σε
διαδικτυακή πλατφόρμα (Vimeo, YouTube κ.λπ.) στέλνοντάς την στη διεύθυνση email ως ανωτέρω.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η μέγιστη διάρκεια της ταινίας που θα δημιουργηθεί ορίζεται στα 3 λεπτά.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σχολεία από τις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο έργο I_AM
(Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία και Πολωνία).

Το θέμα της ταινίας θα πρέπει να αναδεικνύει τους στόχους και τα βασικά μηνύματα του έργου
I_AM και να προωθεί τη συνεκπαίδευση και τις κοινές αξίες. Η ταινία δεν πρέπει να περιέχει υλικό,
το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) τρίτων (π.χ. μουσική,
εικόνες).

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να
αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα, του οποίου η συμμετοχή δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες
όρους.

Οποιαδήποτε συμμετοχή είναι άκυρη, ιδίως όταν περιέχει προσβλητικό περιεχόμενο αναφορικά με
την τιμή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, περιέχει υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο
που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή κάνει διακρίσεις σε βάρος ατόμων, βάσει εθνικής
καταγωγής, θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού
προσανατολισμού, ή αντίκειται στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η συμμετοχή είναι άκυρη όταν δεν είναι πρωτότυπη και, ως εκ τούτου, αποτελεί έργο
τρίτου ή/και παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτου.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι η ίδια ή/και τρίτα μέρη, ενεργώντας
για λογαριασμό της, θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά Δεδομένα, κατά την έννοια του Κανονισμού
(ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του τον Νόμο 4624/2019,
που θα της αποσταλεί, με σκοπό την υλοποίηση του Διαγωνισμού (προώθηση του διαγωνισμού,
συμμετοχή, βράβευση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και διάχυση των αποτελεσμάτων), την
ενημέρωση των Νικητών και την απονομή του επάθλου. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση των συμμετεχόντων (και τυχόν τρίτων) για την
τήρηση των δεδομένων τους και για την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και
δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας που
αφορούν το Διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συναινούν σε οποιαδήποτε προώθηση του Διαγωνισμού
υλοποιείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των
δεδομένων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και
από τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα του προφίλ τους στο Facebook για τους παραπάνω λόγους,
συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης των ονομάτων και άλλων στοιχείων των Νικητών στον
Ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και στους
ιστότοπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των συμμετεχόντων εταίρων του Έργου I_AM. Οι
Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στη
Διοργανώτρια Εταιρεία για την προώθηση του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του Διαδικτύου.

https://inclusiveeducation.eu/wp-content/uploads/2022/03/I_AM_application-form_GR.pdf
mailto:education2@animasyros.gr


“The content of this document represents the views of the author 
only and is his/her sole responsibility. The European Commission 
does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.”

I n c l u s i v e  e d u c a t i o n  u s i n g  
A n i m a t i o n  a n d  
M u l t i m e d i a

Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν
για σκοπούς που σχετίζονται με τη διάδοση του έργου I_AM τη λίστα των Νικητών, φωτογραφίες,
ταινίες και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε είδηση που σχετίζεται με
αυτόν τον Διαγωνισμό, χωρίς ωστόσο, φέροντας οποιαδήποτε ευθύνη ή/ και υποχρέωση
οικονομικής ή/και προωθητικής φύσης προς τους Νικητές.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και
μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την τροποποίηση ή τη διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο
με επιστολή προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την κλήρωση, τα
εν λόγω στοιχεία του οι συμμετέχοντες θα διαγραφούν και θα καταστραφούν. Επίσης, η
Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον νικητή κατά την
απονομή του βραβείου.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιθυμεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για
τη χρήση των δεδομένων του σύμφωνα με τα παραπάνω και να ασκήσει τα δικαιώματα που
απορρέουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του Ο Νόμος 4624/2019 (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμός,
αντίρρηση, δικαίωμα στη λήθη κ.λπ.), μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο
dpo@animasyros.gr

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα διατηρηθούν για 1 έτος μετά την
ανακοίνωση του επάθλου, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ως υπεύθυνη
για την επεξεργασία τους με αυτοματοποιημένα ή μη μέσα, είτε από μόνη της είτε με οποιοδήποτε
άλλο διορισμένο πρόσωπο που επιλέγεται, με εντολή και για λογαριασμό του, για τους σκοπούς
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω νομοθεσίας.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ

Οι δημιουργοί των νικητήριων ταινιών, υποβάλλοντας την αίτηση, αυτομάτως παρέχουν
απεριόριστη άδεια για την χρήση του τελικού οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Διοργανώτρια
Εταιρία και τους Εταίρους για οποιαδήποτε μη εμπορική ή άλλη σχετική χρήση χωρίς τοπικό ή
χρονικό περιορισμό.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και όλοι οι συμμετέχοντες Εταίροι του I_AM Project έχουν το δικαίωμα να
διαμοιράσουν τα βίντεο των συμμετεχόντων στους λογαριασμούς που διαχειρίζεται η
Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Εταίροι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, etc)
για μη εμπορικούς, προωθητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, πάντα σε συμφωνία με τους όρους
χρήσης του εκάστοτε Μέσου.

Μ ά θ ε τ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α :

www.inclusiveeducation.eu

http://www.inclusiveeducation.eu/

