
Κανόνες Διαγωνισμού Mini Jam Filmmaking 
   
   

● Η νίκη στον διαγωνισμό δεν είναι αυτοσκοπός. Σημασία έχει η επαφή με 

νέες γνώσεις και ενδιαφέροντα, η ισότιμη συμμετοχή και η καλύτερη δυνατή 

συνεργασία όλων. Οι ομάδες οφείλουν να δημιουργήσουν και να 

παρουσιάσουν ένα πρωτότυπο αποτέλεσμα και όχι ένα έτοιμο video από το 

διαδίκτυο. Θεωρούμε δεδομένο ότι όλες οι ομάδες θα ακολουθήσουν αυτήν 

την κατεύθυνση.   

● Το Ίδρυμα Ευγενίδου σας προτείνει να μην εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα 

στο βίντεο που θα υποβάλετε για τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που στο 

υλικό σας εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα, η εμφάνισή τους θα γίνεται κατά 

την αποκλειστική δική σας ευθύνη και αποτελεί δική σας υποχρέωση να 

έχετε λάβει την γραπτή συγκατάθεση/συναίνεση του εμφανιζόμενου, 

γνωρίζοντάς του ταυτοχρόνως ότι τα στοιχεία του θα τα κοινοποιήσετε και 

στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο παρακρατά το δικαίωμα να επικοινωνήσει 

μαζί του και να ζητήσει την εκ νέου συναίνεση/συγκατάθεσή του για την 

δημοσιοποίηση του βίντεο και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο και στα δικά 

του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την ηλεκτρονική υποβολή του 

video/υλικού σας στο Ίδρυμα Ευγενίδου θα πρέπει να παραδώσετε 

αντίγραφο της συναίνεσης/συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου προς 

εσάς και με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο φυσικό πρόσωπο/ενδιαφερόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση εάν στο βίντεο εμφανίζεται φυσικό πρόσωπο, το Ίδρυμα 

Ευγενίδου σας γνωρίζει ότι παρακρατεί το δικαίωμα να δημοσιευθεί το 

βίντεο/υλικό σας περικομμένο ή/και με αλλοιωμένο το φυσικό πρόσωπο 

ώστε να μην ταυτοποιείται και πάντως με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά 

την διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος Ευγενίδου. 

 

Κανόνες Google Classroom 
 

● Η εικονική αίθουσα Mini Jam στο Google Classroom υπάρχει μόνο για 

λόγους επικοινωνίας των ομάδων με το UTech Lab και μεταξύ τους.   

● Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους μέσω ειδικής 

φόρμας στο Google Classroom. Η πρόσκλησή σας ως Students στην 

εικονική αίθουσα γίνεται αποκλειστικά για να έχετε πρόσβαση στο υλικό και 

στην παρουσίαση του διαγωνισμού αλλά και για να σας απαντάμε σε τυχόν 

ερωτήσεις σας κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Μετά το πέρας του 

διαγωνισμού η αίθουσα θα διαγραφεί και δεν θα κρατήσουμε κανένα 

στοιχείο εγγραφής ή/και ερώτησης κ.λπ.  

● Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν την ομάδα εργασίας τους στο 

Google Classroom για την μεταξύ τους επικοινωνία.    

● Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, 

διάθεση μέσω οποιουδήποτε καναλιού της ομάδας, υλικού παράνομου, 

απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, 

πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, κ.λπ., και εν γένει οποιαδήποτε 

ενέργεια άπτεται των προαναφερόμενων ή/και ποινικών αδικημάτων.   



● Η ομάδα, τα μέλη της οποίας θα παραβιάζουν τον παραπάνω κανόνα, θα 

αποκλείεται. Το Ίδρυμα Ευγενίδου ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν 

παράνομες ενέργειες των μελών της ομάδας.   

  

  
 


