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                                            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ “ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ” 
ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ TABLET 

 
I. Στόχος του Διαγωνισμού  

 
Σκοπός της οργάνωσης            είναι η ενεργός συμβολή όλων στην επίτευξη της 
δημιουργίας ενός υγιούς ενδοσχολικού, ενδοοικογενειακού και διαδικτυακού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κυρίαρχη θέση δεν θα κατέχει ο ρατσισμός, ο εκφοβισμός 
και η βία, αλλά ο σεβασμός, η αλληλοκατανόηση και η αλληλεγγύη.  
 
Μέσα στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού διοργανώνεται ο 1ος πανελλήνιος διαγωνισμός 
με τίτλο «Οι Γέφυρες της Τέχνης» που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση όλων, ώστε να 
περιοριστούν οι εκδηλώσεις βίας στη ζωή μας.  
Όλοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό αποδεικνύοντας έμπρακτα πως οι ενεργοί 
πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά  στην επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού.  
 
 

II. Περιγραφή του Διαγωνισμού - Όροι και Προϋποθέσεις 
 
           Η  Οργάνωση αποτροπής του εκφοβισμού                     ανακοινώνει  
                τη διεξαγωγή διαγωνισμού με τίτλο «ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ». 
 
 

ΘΕΜΑ:  
Το θέμα του διαγωνισμού μας είναι: Αποτρέποντας τον εκφοβισμό.    
Οι περισσότεροι από εμάς έχουν δει κάποιον να γίνεται  θύμα εκφοβισμού, αλλά δεν 
κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε. Στην πραγματικότητα, οι στατιστικές δείχνουν ότι το 
75% των ατόμων που εμπλέκονται σε καταστάσεις εκφοβισμού ως  παρευρισκόμενοι, δεν 
κάνουν τίποτα από φόβο ή αδιαφορία. Αυτό είναι φοβερό, επειδή κάποια από τα θύματα 
επιλέγουν να τελειώσουν τη  ζωή τους, ενώ παράλληλα και τα δυο εμπλεκόμενα μέρη 
βασανίζονται από το αίσθημα ότι κανείς δε νοιάζεται γι αυτούς.  
 
       ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  
     Δείξτε πώς οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν και να επικοινωνούν με ασφάλεια. 
 
         Μπορείτε να βοηθήσετε με την υποβολή ενός βίντεο ή τριών φωτογραφιών. 
1. Δημιουργία Βίντεο. Η διάρκεια του βίντεο δεν θα ξεπερνά τα τρία λεπτά ( 00:03:00)    
         και δεν θα έχει γίνει δημόσια προβολή του. Το βίντεο θα είναι απαραιτήτως προϊόν   



 δημιουργίας του ίδιου του υποψήφιου και δεν θα υπερβαίνει τα 70MB. 
2. Δημιουργία Φωτογραφίας. Θα υποβάλλονται μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες ανά

διαγωνιζόμενο, οι οποίες δεν θα έχουν δημοσιευτεί σε κανένα έντυπο ή με άλλο
ψηφιακό  τρόπο. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι χρωματιστές ή ασπρόμαυρες και
δεν πρέπει να έχουν υδατογράφημα. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε  να αποτελούν
προϊόν δημιουργίας του ίδιου του υποψηφίου. Ο τύπος αρχείου θα πρέπει να είναι
JPEG και να μη ξεπερνάει τα 1024 KB ( 1MB).
Όλα τα έργα θα αποστέλλονται σε συμπιεσμένη μορφή (zip ;ή rar)
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι/παραγωγοί/σκηνοθέτες μπορούν να λάβουν μέρος
στο διαγωνισμό, αλλά όχι στα βραβεία.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό μια μόνο φορά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΩΝ: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα έργα τους από την Πέμπτη 6 Μαρτίου 
2014, μέρα που έχει οριστεί ως  Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού, μέχρι 
και την Κυριακή 6 Απριλίου 2014, στο Email antibullying@diexodos.org και με τη 
σημείωση «ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».  
Επίσης, μαζί με την υποβολή του έργου θα αποστείλουν συμπληρωμένο και το έντυπο της 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟΥ, που βρίσκεται  στην ιστοσελίδα της 
οργάνωσης www.diexodos.org, στην κατηγορία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  
Όλα τα πεδία της αίτησης θα συμπληρώνονται με τα πλήρη και ακριβή στοιχεία των 
ενδιαφερομένων. Το έπαθλο θα παραδίδεται στον νικητή   μετά την ταυτοποίηση της 
συμμετοχής του με τα στοιχεία της ταυτότητάς του. 
Προσοχή: Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτομάτως την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού από όλους τους 
συμμετέχοντες και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των 
υποβληθέντων στοιχείων. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο της δήλωσης, να συμπληρώσουν 
τα στοιχεία τους (με κεφαλαία γράμματα), να το υπογράψουν, να το σκανάρουν και να το 
αποστείλουν.  
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού, καμία 
συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. 
Για τους ενδιαφερόμενους που είναι κάτω των 18 ετών η δήλωση θα συνυπογράφεται και 
από το γονέα/κηδεμόνα και θα συμπληρώνονται τα στοιχεία και των δυο.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, απόφοιτοι, αλλά και γονείς, 
εκπαιδευτικοί ή  επαγγελματίες υποβάλλοντας ένα βίντεο ή μία έως τρεις φωτογραφίες 
που να αντικατοπτρίζουν  τη  δική τους άποψη για τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι 
μπορούν να είναι το κλειδί για την αποτροπή του σχολικού εκφοβισμού. 
 Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων 
και τον  αποκλεισμό οποιουδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν 
είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τα έργα όλων των 
συμμετεχόντων δεν επιστρέφονται. 
Ακόμη, η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το διαγωνισμό έργα τα 
οποία δε συνάδουν με το θέμα του διαγωνισμού ή ξεφεύγουν από τα όρια της 
ευπρέπειας, δηλαδή έργα ανήθικα, ρατσιστικά, σεξιστικά ή /και προσβλητικά.  
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ΝΙΚΗΤΕΣ: 
1. Νικητής θα είναι ένας από κάθε κατηγορία (Βίντεο – Φωτογραφία).
2. Οι δυο νικητές όχι μόνο θα δουν  το έργο τους δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό

περιοδικό “The K-magazine”, στο site της οργάνωσης και στο youtube, αλλά θα
κερδίσουν κι από ένα tablet. 
3. Τo Έπαθλο του τελικού νικητή σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό

ποσό.
4. Το Έπαθλο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
5. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 στην

ιστοσελίδα της οργάνωσης www.diexodos.org

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  
1ο. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη με την εξής ειδικότητα: Γραφίστας, 

Αρχιτέκτονας, Μαρκετίστας, Παιδαγωγός και ένα μέλος της οργάνωσης ΔΙΕΞΟΔΟΣ. 
2ο. Στην Κριτική Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε 

επαγγελματική ή/και συγγενική σχέση με τους διοργανωτές. 
3ο. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής να ανακοινώνουν συζητήσεις και 

αποφάσεις  εκτός συνεδριάσεων πριν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 
καθώς επίσης και να διατυπώνουν κρίσεις για έργα που διαγωνίζονται. 

4ο. Για κάθε κατηγορία θα επιλεγούν ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός. 
5ο. Η κριτική επιτροπή, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των έργων, θα 

συνεδριάσει ενώπιον της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Ειρήνης Χρά -  
Κωνσταντινίδου,  προκειμένου να αναδειχθεί ο νικητής και ο αναπληρωματικός σε 
κάθε κατηγορία. 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Η οργάνωση  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της  τη διάρκεια
και τους όρους του Διαγωνισμού. Επίσης, διατηρεί ρητά το δικαίωμα να
ανακαλέσει εν όλω ( πχ. σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή κάτω από
είκοσι, [20] άτομα ) ή εν μέρει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο
του. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές από την ιστοσελίδα της
Οργάνωσης.

2. Οι παρόντες όροι μαζί με την Δήλωση Υποψηφιότητας και Αποδοχής Επάθλου θα
αποτελούν ένα ενιαίο όλο.

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο
διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται οικεία βουλήσει και πάντοτε αφού
πρώτα συμφωνήσουν με τους όρους του Διαγωνισμού.

4. Η Οργάνωση ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ότι, η Κριτική
Επιτροπή θα  επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, με σκοπό την ανάδειξη του
νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την
πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του
Επάθλου.
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και της απόδοσης του Επάθλου

http://www.diexodos.org/


οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των υποψηφίων και των νικητών, θα 
καταστρέφονται, εκτός αν οι ίδιοι έχουν συναινέσει διαφορετικά μέσω της 
δήλωσης συμμετοχής.  




