MELTEMI
Marine Litter Transnational Legislation Enhancement and
Improvement

Διαγωνισμός Βίντεο
*** Όροι & Προϋποθέσεις ***

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν στους συγγραφείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Το πρόγραμμα συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών.

1) Εισαγωγή
Το θέμα των σκουπιδιών της θάλασσας αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που έχει απασχολήσει όλο και
περισσότερο την επικαιρότητα αφού όλο και πιο γνωστή γίνεται η σύνδεση των μικροπλαστικών με την
δημόσια υγεία. Είναι ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζει σύνορα, γι’ αυτό οι διακρατικές συνεργασίες
αποτελούν αιχμή του δόρατος.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MELTEMI βασίζεται στην δημιουργία διακρατικών δικτύων μεταξύ Ελλάδας,
Βουλγαρίας, Αλβανίας και Κύπρου, θα διαρκέσει 24 μήνες και συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Interreg BalkanMed. Σκοπός είναι η βελτίωση της
ικανότητας των εμπλεκόμενων τοπικών αρχών και παράκτιων κοινωνιών, να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων,
την ανάπτυξη/υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, και πρωτότυπων μορφών διάδρασης
όπως η δράση «Γαλάζια Σχολεία», που περιλαμβάνει συλλογή, διαχωρισμό στις πηγές και αξιολόγηση
των σκουπιδιών της θάλασσας με την εφαρμογή Marine Litter Watch (MLW) συνδυάζοντας έτσι τις
δράσεις ενημέρωσης με τη σύγχρονη τεχνολογία για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων
απορριμμάτων. Επίσης και παρεμβάσεις για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος θεσμικού
πλαισίου και την ενίσχυση της διακρατικής θεσμικής συνεργασίας για τα σκουπίδια της θάλασσας,
καθώς και τη δημιουργία εθνικών και διακρατικών σχεδίων δράσης που θα προκύψουν με την
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων μέσα από δομημένες, σύγχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Όλες οι δράσεις στην Κύπρο γίνονται με την επιστημονική καθοδήγηση της ΑΚΤΗΣ και του Τμήματος
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ).
Στο έργο συμμετέχουν μαθητές μέσω της εμπλοκής τους στη δράση MELTEMI@school που περιλαμβάνει
παρουσιάσεις με θέμα τα σκουπίδια της θάλασσας, επισκέψεις πεδίου για συλλογή, διαχωρισμό και
καταχώρηση δεδομένων, σε διεθνές πρωτόκολλο. Η ένταξη των μαθητών/νέων ως ομάδα στόχος στο
έργο βασίζεται στη σημαντικότητα τους ως κοινωνικοί εταίροι για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης αλλά και την εφαρμογή αειφόρων πρακτικών από μικρή ηλικία. Συγκεκριμένα, στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 4 σχολεία από τη Κύπρο, το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (Λεμεσός),
το Grammar school of Nicosia (Λευκωσία) και τα Γυμνάσια Παναγίας Θεοσκέπταστης και Αποστόλου
Παύλου (Πάφος), με 100 περίπου μαθητές το κάθε σχολείο. Οι μαθητές μέσω της συμμετοχής τους σε
επισκέψεις πεδίου, ήρθαν σε επαφή με το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας,
ευαισθητοποιήθηκαν και τώρα καλούνται μέσω τριών διαγωνισμών (Δημιουργικής Ανακύκλωσης,
Βίντεο, Δημιουργικής Γραφής) να μεταφέρουν τις εντυπώσεις, αντιλήψεις, ακόμα και εισηγήσεις τους
στο ευρύ κοινό αλλά και σε συγκεκριμένους κοινωνικούς εταίρους και φορείς λήψης αποφάσεων που θα
συμμετέχουν σε τελετή βράβευσης, με εκτεταμένη κάλυψη από ΜΜΕ, που θα διοργανωθεί από την
ΑΚΤΗ. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί μετά το τέλος του διαγωνισμού και θα πραγματοποιηθεί
εντός της σχολικής χρονιάς 2018-2019.
Για το σκοπό αυτό, το MELTEMI και το Κέντρο Μελετών και Έρευνας «ΑΚΤΗ» με την υποστήριξη του
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), προκηρύσσουν διαγωνισμό βίντεο.
Ο διαγωνισμός βίντεο του MELTEMI έχει ως στόχο να παροτρύνει και να δώσει την ευκαιρία στους νέους
να έρθουν σε επαφή με το θέμα των σκουπιδιών της θάλασσας στις Ευρωπαϊκές Θάλασσες και να
μοιραστούν τις ιδέες τους με το ευρύτερο Ευρωπαϊκό κοινό. Οι νέοι προσκαλούνται να αναπτύξουν και
να παράγουν ένα σύντομο βίντεο το οποίο θα εκφράζει τις αντιλήψεις τους σχετικά με το πρόβλημα και
θα λειτουργήσει ως φορέας αλλαγής για την κοινωνία – όχι μόνο επειδή οι νέοι αντιπροσωπεύουν τη νέα
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γενιά καταναλωτών και φορέων λήψης αποφάσεων αλλά και επειδή πολύ συχνά τα νέα παιδιά
αποτελούν πηγή έμπνευσης και επιρροής στην οικογένεια και την κοινότητά τους. Σε αυτή την
πρόκληση, που μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές ή πολλαπλές ειδικότητες και η οποία μπορεί να
αποτελέσει μέρος της διδακτέας ύλης ή παράλληλη δραστηριότητα σε μια τάξη/λέσχη, μπορούν να
ανταποκριθούν σχολεία, ενώσεις/συλλόγοι νεολαίας και λέσχες. Ο διαγωνισμός προωθεί την κριτική
σκέψη και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε ένα πολύπλοκο θέμα που μας επηρεάζει και είναι ευθύνη
όλων μας.
Αυτό το έντυπο δίνει τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού Βίντεο MELTEMI στη Κύπρο. Με
τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι και οι νόμιμοι κηδεμόνες τους (για όσους συμμετέχοντες
δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους) δηλώνουν ότι έχουν
διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους Αναφοράς, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα και τα Κριτήρια Επιλογής που αναγράφονται σε
αυτό το έντυπο, και ότι οι αιτήσεις τους πληρούν όλα τα κριτήρια. Αιτήσεις που κρίνονται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και το MELTEMI ότι δεν πληρούν τα κριτήρια, θα αποκλείονται.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο ΜΟΝΟ και έτσι οι
συμμετέχοντες θα ανταγωνιστούν με άλλους συμμετέχοντες από την ίδια χώρα. Οι γενικοί όροι και
προϋποθέσεις, η ηλικία των συμμετεχόντων, η κριτική επιτροπή και τα βραβεία, καθορίζονται σε εθνικό
επίπεδο. Το MELTEMI διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να
τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού Βίντεο.

2) Συμμετέχοντες
Στη Κύπρο, ο Διαγωνισμός Βίντεο MELTEMI απευθύνεται σε νέους 14-18 χρονών που φοιτούν στα 4
σχολεία (Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Grammar school of Nicosia, Γυμνάσιο Παναγίας
Θεοσκέπαστης, Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου) του δικτύου MELTEMI@school της Κύπρου, οι οποίοι
έλαβαν μέρος σε επίσκεψη πεδίου που διοργανώθηκε από τον οργανισμό ΑΚΤΗ, μπορούν να δουλέψουν
και να υποβάλουν τα βίντεο τους ως ομάδα μιας τάξης, που κατά προτίμηση θα εποπτεύεται από ένα
καθηγητή/εκπαιδευτή. Συνολικά η κάθε ομάδα θα αποτελείται από κατά μέγιστο 3 μαθητές. Τυχών
συγγενείς πρώτου βαθμού των εργαζομένων του Κέντρου Μελετών και Έρευνας, ΑΚΤΗ, και του
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ΤΑΘΕ, αποκλείονται από κάθε είδους βραβείο, αλλά μπορούν
να υποβάλουν έργα για συμπερίληψή τους στην έκθεση.

3) Θέματα για τα βίντεο
Η ομάδα έχει πλήρη ελευθερία να αποφασίσει σχετικά με το θέμα και το περιεχόμενο του βίντεο, με την
προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σε ένα ή ένα συνδυασμό από τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω:
-

Γιατί τα σκουπίδια της θάλασσας αποτελούν πρόβλημα;

-

Από πού προέρχονται τα σκουπίδια της θάλασσας;

-

Τι μπορεί να γίνει για να μειώσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας;

-

Τι κάναμε στο σχολείο, τον οργανισμό ή τη κοινότητα μας για να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας;
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-

Καινοτόμες ιδέες/λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

4) Χρονοδιάγραμμα και καταληκτικές ημερομηνίες
Ο διαγωνισμός βίντεο θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2019 και λήγει στις 15 Απριλίου 2019, ώρα 23:59
(τοπική ώρα) επομένως η παραγωγή και υποβολή των βίντεο, θα γίνονται δεκτά μέχρι την ημερομηνία
και ώρα λήξης του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των βίντεο, η επιλογή του νικητή και η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων θα γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 και θα προβάλλεται στην ιστοσελίδα του
οργανισμού ΑΚΤΗ: www.akti.org.cy
Παρακαλείστε να κοιτάξετε στο μέρος της ιστοσελίδας για ενημέρωση σχετικά με τις ημερομηνίες για
την ανακοίνωση και την τελετή απονομής των βραβείων.

5) Όροι για το στυλ, τη διάρκεια και τη μορφή του βίντεο
Στυλ: Αυτός ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε σύντομα βίντεο όλων των τεχνικών παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένων των κινουμένων σχεδίων, ντοκιμαντέρ, πειραματικά ή υβριδικά έργα.
Γλώσσα: Τα βίντεο πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Διάρκεια: Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων και συντελεστών είναι 2
λεπτά. Τα βίντεο που ξεπερνούν τα 2 λεπτά θα αποκλείονται.
Μορφή: Αποδεκτές μορφές αρχείων περιλαμβάνουν: WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV,
και FLV.
Ανάλυση (Resolution): Όλα τα βίντεο πρέπει να γυριστούν βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων
τηλεόρασης: 25/50 fps (ΟΧΙ 30/60/29.97 fps).
-

Σε SD (Τυπική Ευκρίνεια): DV PAL 720 x 576 / anamorphic 16/9 / 50i ή 25p / 48 KHz

-

Σε HD (Υψηλή Ευκρίνεια): 1280 x 720 25p ή 50p ή 1920 x 1080 25p ή 50i

Τίτλος και όνομα του αρχείου: Το βίντεο πρέπει να έχει ένα πρωτότυπο και εκφραστικό τίτλο. Το
αρχείο βίντεο πρέπει να αποθηκευτεί με το ίδιο τίτλο, που θα ακολουθείται από «CY» (τα γράμματα της
χώρας όπου ετοιμάστηκε). Π.χ. Αν ο συμμετέχων αποφασίσει να ονομάσει το βίντεο του “το ταξίδι ενός
πλαστικού μπουκαλιού”, τότε το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι:
το_ταξίδι_ενός_πλαστικού_μπουκαλιού_CY.mov
Άλλα στοιχεία: Βίντεο που περιέχουν ακατάλληλη γλώσσα ή εικόνες, προσβλητικό ή απαράδεκτο υλικό
θα απορρίπτονται. Τα βίντεο ΔΕΝ πρέπει να περιέχουν τα λογότυπα του MELTEMI ή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

6) Υποβολή βίντεο και απαιτούμενα έντυπα
Κάθε υποβολή βίντεο πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα:
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-

Έντυπο Υποβολής (Έντυπο A) – περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες και
λεπτομέρειες για το βίντεο.

-

Υπεύθυνη Δήλωση (Έντυπο Β) υπογραμμένο από τον καθηγητή/εκπαιδευτή και
σαρωμένο, στο οποίο ο συμμετέχων δηλώνει ότι (1) το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί δεν
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν ληφθεί, (2) σε
περίπτωση που το βίντεο περιλαμβάνει εικόνες ανηλίκων, η αναγκαία συναίνεση από τους
γονείς έχει ληφθεί, και (3) παραχωρεί τα δικαιώματα χρήσης/επεξεργασίας του βίντεο στο
MELTEMI.

Τα έντυπα Α-Β θα είναι διαθέσιμα στο www.akti.org.cy κατά τη περίοδο που είναι δυνατή η υποβολή των
βίντεο.
Ο συμμετέχων στέλνει το βίντεο (αρχική μορφή/ανάλυση) + Έντυπο Β (Υπεύθυνη Δήλωση) στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο τέλος αυτού του εντύπου, μέσω DropBox ή We Transfer μαζί με τη
συμπλήρωση του εντύπου υποβολής (Έντυπο Α).

7) Όροι για την επιλεξιμότητα των υποψήφιων βίντεο
Τα βίντεο πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της
συμβατότητας με το θέμα, μορφή, μέγιστη διάρκεια και υποβολή όλων των υλικών εντός των
προκαθορισμένων καταληκτικών ημερομηνιών.
Τα βίντεο δεν πρέπει να περιέχουν άσεμνο, προσβλητικό, ακατάλληλο ή απαράδεκτο υλικό και δεν
πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα ιδιωτικής ζωής, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή οργανισμού.
Ο συμμετέχων δεν πρέπει να χρησιμοποιεί υλικό ή στοιχεία που υπόκεινται στα δικαιώματα τρίτων (π.χ.
αποσπάσματα από άλλες ταινίες, εικόνες, ήχο, μουσική), εκτός εάν ληφθεί άδεια πριν την υποβολή του
βίντεο. Αν το βίντεο περιέχει εικόνες ανηλίκων, ο συμμετέχων πρέπει να λάβει την αναγκαία συναίνεση
από τους γονείς ή κηδεμόνες. Ο συμμετέχων θα δηλώσει στο έντυπο B (Υπεύθυνης Δήλωση) ότι κανένα
από αυτά δεν έχει παραβιαστεί και ότι όλα τα δικαιώματα έχουν αποκτηθεί.
Μόνο βίντεο που συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έντυπα, σωστά και πλήρως συμπληρωμένα,
συμπεριλαμβανομένης της Υπεύθυνης Δήλωσης (Έντυπο Β), θα θεωρούνται επιλέξιμα.
Το MELTEMI διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να αφαιρέσει ή
να αποκλείσει οποιοδήποτε βίντεο που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους όρους που
αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το MELTEMI ή οποιοσδήποτε από
τους επιμέρους δικαιούχους του έργου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις, έξοδα, υποχρεώσεις,
ζημιές που προκύπτουν από (1) τη χρήση του βίντεο από το MELTEMI, (2) τη συμμετοχή του
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.
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8) Πνευματική Ιδιοκτησία
Με την υποβολή ενός βίντεο, οι συμμετέχοντες επιχορηγούν στο MELTEMI δωρεάν άδεια για αντιγραφή,
διανομή, τροποποίηση, απεικόνιση και δημόσια προβολή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του βίντεο, και
επιτρέπουν σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το βίντεο για κάθε εκπαιδευτικό σκοπό σε όλο τον κόσμο και
με οποιοδήποτε μέσο.

9) Κριτήρια Επιλογής
Στην Κύπρο θα βραβευθεί το πρώτο βίντεο.
Τα βίντεο θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (η σειρά δεν έχει
σημασία):
-

Συμβατότητα με το θέμα/τα θέματα (20%)
Ποιότητα της έρευνας που αντικατοπτρίζεται στο βίντεο (20%)
Σχετικότητα και δυνατότητα επίδρασης του μηνύματος (20%)
Ποιότητα της παραγωγής (20%)
Γενική δημιουργικότητα και πρωτοτυπία του βίντεο (20%)

Θα συσταθεί μια Κριτική Επιτροπή η οποία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια , θα επιλέξει τους
νικητές σε εκείνη τη χώρα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο, σε καθεμία από τις
συμμετέχουσες χώρες.

10) Βραβεία
Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα προσκληθούν να παρευρεθούν σε τελετή βράβευσης, με
εκτεταμένη κάλυψη από ΜΜΕ, που θα διοργανωθεί από την ΑΚΤΗ. Η ακριβής ημερομηνία θα
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΑΚΤΗ (www.akti.org.cy) μετά το τέλος του διαγωνισμού
και θα πραγματοποιηθεί εντός της σχολικής χρονιάς 2018-2019.

11) Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες
ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας
Μαρκέλλα Παπανικολάου
Τηλ.: 22458485
Email: project@akti.org.cy
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