
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το διαγωνισμό School Lab- Επικοινωνία της Επιστήμης στα σχολεία- 
Φέτος με επίκεντρο τη Γή, του British Council. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το British Council, μέσα στα πλαίσια του διαδραστικού προγράμματος School 
Lab, υλοποιεί για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με την πλατφόρμα i-create της Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, διαγωνισμό βίντεο στα σχολεία με στόχο την κατανόηση των 
συναρπαστικών προκλήσεων της επιστήμης και την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε 
επιστημονικά θέματα. 
 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης και έκτης Δημοτικού και των τάξεων του 
Γυμνασίου. Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες 2-4 ατόμων, να επιλέξουν ένα 
επιστημονικό θέμα με επίκεντρο τη γη, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με τους 
δασκάλους/καθηγητές τους και να το παρουσιάσουν με εύληπτο και ευρηματικό τρόπο. Για 
υποστήριξη θα έχουν ένα μέντορα από μια ομάδα επιστημόνων που θα αναλάβει καθήκοντα 
καθοδηγητή στις τεχνικές της Επικοινωνίας της Επιστήμης. Με τη βοήθειά του, κάθε ομάδα θα 
αναπτύξει το θέμα της επιλογής της και στην συνέχεια θα πρέπει να αναρτήσει ένα βίντεο διάρκειας 
3-5 λεπτών στο οποίο θα παρουσιάζει το θέμα της, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος 
www.school-lab.org. 
 
Στόχοι του προγράμματος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να: 
-Κατανοήσουν  τις συναρπαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και οι ερευνητές 
-αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη 
-αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες παρουσίασης των ιδεών τους 
-να βλέπουν τους νέους επιστήμονες ως νέα πρότυπα και 
-να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών στην οποία θα 
συμμετέχουμε από κοινού μαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές. 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
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Οι καλύτερες ομάδες με τους εκπαιδευτικούς τους θα παρακολουθήσουν μια εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο Γαία την Κυριακή, 
12 Μαΐου 2013, ώρα 6μμ και θα κληθούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην κριτική επιτροπή 
του διαγωνισμού.  Οι ομάδες που θα διακριθούν θα κερδίσουν δώρα σχετικά με την τεχνολογία. 
 
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από Παρασκευή,1 Μαρτίου 2013, έως Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210-3692334.   
Συν. σελ. 3(τρεις): Συχνές ερωτήσεις και Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 
 
   
 

 

                                                                                                               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ  
 -Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ., Τμήμα Β' Αγ. Υγείας & Περ. Αγωγής 

-Δ/νση Εκπ/κης Τηλεόρασης                                                                                                                                            ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Πώς μπορώ να πάρω μέρος; 
Θα πρέπει να βρεις την ομάδα σου, να της δώσεις ένα όνομα και να συμπληρώσεις μαζί με το δάσκαλό σου την 
αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.school-lab.org . 
Στη συνέχεια θα σου στείλουμε ένα κωδικό συμμετοχής ο οποίος θα σου δώσει πρόσβαση και στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του προγράμματος. 
Ποιος μπορεί να πάρει μέρος; 
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού και 
όλων των τάξεων του Γυμνασίου. 
Πόσες ομάδες μπορούν να πάρουν μέρος από κάθε σχολείο; 
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που μπορούν να πάρουν μέρος από κάθε σχολείο. 
Πόσα μέλη μπορεί να έχει κάθε ομάδα; 
Από 2 μέχρι 4 μέλη.  
Ποιος θα με βοηθήσει να επιλέξω το θέμα του βίντεο; 
Οι μέντορες, νέοι επιστήμονες,  φιναλίστ του επιστημονικού διαγωνισμού “FameLab” οι οποίοι είναι 
καταξιωμένοι «Επικοινωνοί της Επιστήμης» ή ο εκπαιδευτικός. Η κάθε ομάδα θα έχει το δικό της μέντορα. 
Τι θέμα μπορώ να επιλέξω; 
Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα, θεώρημα, φυσικό φαινόμενο, έννοια που σχετίζεται με τη Γη, από τη Φυσική, 
Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωλογία κλπ.  
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα; 
Τι είναι το κύτταρο; Γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος; Πως δημιουργούνται οι σεισμοί; Γιατί η σοκολάτα μας δίνει 
ενέργεια; Τι ακριβώς κάνουν οι ‘μαύρες τρύπες’ στο διάστημα;.  
Ποιος θα είναι ο ρόλος του δασκάλου/ καθηγητή; 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς οι αιτήσεις 
θα πρέπει να στέλνονται από τον εκπαιδευτικό κα όχι από κάθε ομάδα ξεχωριστά- επίσης ο ρόλος του θα είναι 
υποστηρικτικός και στο βαθμό που αυτός επιθυμεί.  
Μπορώ να δείξω ένα πείραμα στο βίντεο; 
Το βίντεο μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πειράματα τα οποία όμως θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους μαθητές, επίσης μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύντομο ‘θεατρικό’, ένα 
ποίημα κτλ.  
Μπορώ να χρησιμοποιήσω Power Point στο βίντεο; 
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βίντεο Power Point ή κείμενο- οι μαθητές θα πρέπει να προσπαθήσουν να 
παρουσιάσουν την ιδέα τους με όσο το δυνατό πιο πρωτότυπο και παραστατικό τρόπο. 
Μέχρι πότε πρέπει να αναρτήσω το βίντεο; 
Τα βίντεο θα αναρτώνται στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.   
Η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος είναι Δευτέρα 22  Απριλίου 2013. 
Σε ποια γλώσσα πρέπει να είναι το βίντεο; 
Στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και να έχει διάρκεια από 3 έως 5 λεπτά.  
Ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει το βίντεο; 
Το βίντεο πρέπει να είναι μέχρι 60ΜΒ και να είναι σε κάποιο από τα ακόλουθα format: mp4, wmv, flv, vob, mov, 
avi, asf.  
Πως θα γίνεται η αξιολόγηση;  
Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω ψηφοφορίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος στην οποία θα 
συμμετέχουν τόσο οι μαθητές όσο και μία κριτική επιτροπή. 
Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσει για την αξιολόγηση η κριτική επιτροπή;  
Οι παρουσιάσεις θα κριθούν με βάση το Περιεχόμενο, τη Σαφήνεια και τη Χαρισματικότητα και θα πρέπει να 
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, ενδιαφέρουσες και κατανοητές στο ευρύ κοινό.   
Πότε θα γίνει η αξιολόγηση και ψηφοφορία; 
H αξιολόγηση και η ψηφοφορία των βίντεο θα ξεκινήσουν την στιγμή που θα αναρτηθούν τα πρώτα βίντεο στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 
Πότε είναι η Τελετή Λήξης; 
Η Τελετή Λήξης του School Lab και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
την Κυριακή 12 Μαΐου 2013, ώρα 6μμ..   
Βραβεία 
Θα απονεμηθούν δώρα τεχνολογίας 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Ι. Λίγα λόγια για το Διαγωνισμό  
To School Lab είναι ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επικοινωνία της επιστήμης και απευθύνεται σε 
μαθητές ηλικίας 10 – 15 ετών, δηλαδή μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού και όλου του γυμνασίου.  
Στόχος του είναι να αναδείξει την συναρπαστική πλευρά των θετικών επιστημών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
συνεργαστούν σε ομάδες των 3 – 4 ατόμων και να επιλέξουν ένα επιστημονικό θέμα που να τους ελκύει. Πάνω σε 
αυτό το θέμα θα πρέπει να εργαστούν, να κάνουν την έρευνά τους και να δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας 3 - 5 
λεπτών στο οποίο θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους.  
Κατά τη διάρκεια αυτής τους της προσπάθειας, οι μαθητές θα έχουν καθοδήγηση από τους μέντορες του 
προγράμματος. Οι μέντορες είναι μια ομάδα νέων ταλαντούχων επιστημόνων και ερευνητών που έχουν διακριθεί 
στην επικοινωνία της επιστήμης στον διαγωνισμό Famelab του Βρετανικού Συμβουλίου.  
Η κάθε ομάδα δηλώνοντας συμμετοχή θα επιλέξει και τον μέντορα της. Ο ρόλος του μέντορα θα είναι να τη 
βοηθήσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας, από την επιλογή του θέματος και την σύνταξη του σεναρίου μέχρι 
την τελική διαμόρφωση του βίντεο.  
Όλο το πρόγραμμα θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του School Lab http://www.school-lab.org/ και η 
οποία θα αποτελέσει έναν εναλλακτικό διαδικτυακό χώρο συνάντησης μαθητών, εκπαιδευτικών κι επιστημόνων. Οι 
μέντορες θα επικοινωνούν με τις ομάδες τους μέσα από αυτήν την  πλατφόρμα.  
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα πλαίσια του School Lab θα είναι υποστηρικτικός και στο βαθμό που αυτός επιθυμεί.  
ΙΙ. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το British Council, την i-create της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και το 
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την υποστήριξη της Sci Co, του ΓΑΙΑ (Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας), της Hive Athens και την ευγενική υποστήριξη της «S and B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» 
1.Ο Διαγωνισμός έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και οι ερευνητές και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες παρουσίασης 
των ιδεών τους. Απευθύνεται σε μαθητές όλης της Ελλάδας και σε μαθητές των ελληνικών σχολείων του 
εξωτερικού, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στο British 
Council, της Sci Co, του ΓΑΙΑ (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας), της Hive Athens και της S and B Βιομηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε. καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού. 
2.Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η  Παρασκευή 1

η
 Μαρτίου και ημερομηνία υποβολής των βίντεο, 

επομένως και λήξης του διαγωνισμού, ορίζεται η Δευτέρα 22 Απριλίου 2013. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα 
της μεταβολής των ημερομηνιών ή ματαίωσης του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο υπό τον όρο της έγκαιρης 
δημοσίευσης της μεταβολής αυτής στον προαναφερθέντα ιστότοπο. 
3.Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές, εντός των ανωτέρω καθοριζομένων χρονικών ορίων του διαγωνισμού με την 
υποβολή αίτησης σε ειδικό έντυπο του Διοργανωτή μαζί με την μεταφόρτωση του βίντεο. Οι υποψήφιοι μπορούν να 
κατεβάσουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.school-lab.org. Το ειδικό έντυπο συμμετοχής 
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: όνομα σχολείου, στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου, υπεύθυνος εκπαιδευτικός ή 
Διευθυντής/ντρια, όνομα ομάδας, έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση ομάδας, καθηγητού και τηλέφωνο, 
ονοματεπώνυμο συμμετεχόντων μαθητών και προσδιορισμός τάξης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τα 
παιδιά να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται από τον εκπαιδευτικό 
και όχι από κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή 
των στοιχείων τους. Απουσία, ή μερική έλλειψη στοιχείων του ειδικού εντύπου συμμετοχής σημαίνουν αυτόματο 
αποκλεισμό από το διαγωνισμό. 
4.Στην συνέχεια κι αφού έχουν δηλώσει συμμετοχή, η κάθε ομάδα θα λάβει έναν κωδικό με τον οποίο θα συνδέεται 
κάθε φορά στην ιστοσελίδα και θα επιλέγει μέσα από την αίτηση τον μέντορα  ανάμεσα στους νέους επιστήμονες 
και ερευνητές για τους οποίους θα είναι αναρτημένες πληροφορίες, φωτογραφίες και βιογραφικά. Οι ομάδες θα 
μπορούν να ανεβάσουν στην ιστοσελίδα και να συζητήσουν με το μέντορά τους το σενάριο του βίντεο, τις απορίες 
και τα σχόλια τους σχετικά με το θέμα τους και τον τρόπο που προχωράει η έρευνα τους, τις αρχικές λήψεις του 
βίντεο και όλα τα προσχέδια του πριν και μετά το μοντάζ. Στο τέλος, όταν το οριστικό βίντεο με το οποίο θα 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα είναι έτοιμο, θα αναρτηθεί κι αυτό στην ιστοσελίδα. Επομένως η ανάρτηση του 
βίντεο πρέπει να γίνει από 1

η
 Μαρτίου – 22 Απριλίου 2013. 

Όλα τα προσχέδια και τα σχόλια θα μένουν σε ιδιωτικό χώρο που θα μπορούν να επισκέπτονται μόνο τα μέλη της 
ομάδας και ο μέντοράς τους, ενώ το τελικό βίντεο θα μπορούν να το δουν και να το ψηφίσουν όλοι οι χρήστες της 
ιστοσελίδας. Κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να ψηφίζει μόνο μια φορά κατά το διάστημα 22 Απριλίου – 26 Απριλίου 
2013. 
To τελικό βίντεο μπορεί να είναι στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, το μέγεθος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60MB 
και τα επιθυμητά format είναι τα εξής: mp4, wmv, flv, vob, mov, avi, asf.  
5.Ο Διοργανωτής δύναται να αποκλείσει συμμετοχές που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και εν γένει αντιτίθενται σε 
κανόνα δικαίου.  Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι το παραχθησόμενο έργο είναι νέο, πρωτότυπο και όχι προϊόν 
αντιγραφής.   . 
6.Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους 
τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση 

http://www.school-lab.org/
http://www.school-lab.org/


της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο 
δικτυακό τόπο του Διοργανωτή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας των οικείων διακομιστών (server) και 
τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται 
για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι 
συμφωνούν με τους όρους εγγραφής και συμμετοχής της πλατφόρμας του School lab και συνακόλουθα 
παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή.   
7.Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα υποβληθούν στην κρίση Επιτροπής, η οποία θα διοριστεί αρμοδίως 
από το Διοργανωτή κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του ως προς την επιλογή. 
8.Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του British Council 
www.britishcouncil.org/greece. Επίσης, οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 
Ο Τελικός του School Lab θα πραγματοποιηθεί στο ΓΑΙΑ (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας) την Κυριακή 12 
Μαΐου 2013, ώρα 6 μμ. 
9.Βραβεία του διαγωνισμού: Δώρα σχετικά με την τεχνολογία 
10.Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μέσω 
των έργων που έχουν αποσταλεί στο British Council ή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.school-lab.org στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού αυτού. Οι συμμετέχοντες και για λογαριασμό των ανηλίκων, οι γονείς και εν γένει οι έχοντες τη 
γονική μέριμνα αυτών με την υπογραφή και επιστροφή του παρόντος κειμένου των όρων συναινούν  στη 
δημοσίευση των έργων που θα υποβάλουν για κρίση στο διαγωνισμό και μεταβιβάζουν στο British Council και στο 
χορηγό διαρκώς, ανεκκλήτως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, όλα τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών, ενδεικτικά τα δικαιώματα παρουσίασης στο κοινό, χρήσης, έκδοσης, θέσης σε 
κυκλοφορία, αναπαραγωγής, με σεβασμό στη δική τους συμβολή και συμμετοχή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αμοιβής ή αποζημίωσης. 
11.Αν δεν επιθυμείτε να παρέχετε στο British Council κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε μην 
υποβάλλετε συμμετοχή. 
12.Ο νικητής συναινεί στην παρουσίασή του σε τυχόν σχετικό διαφημιστικό του διαγωνισμού ή στη χρήση του 
ονόματός του και φωτογράφηση ή βιντεοσκόπησή του για λόγους διαφημιστικής προβολής του Διοργανωτή και του 
χορηγού, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. 
13.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων στο 
σύνολό τους. 
14.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των υποψηφίων 
προς τον Διοργανωτή για την καταχώρηση των προσωπικών τους δεδομένων σε αρχείο που θα τηρείται από το 
Διοργανωτή κατά τους ορισμούς του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν για 
τους σκοπούς του διαγωνισμού. 
15.Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί ο Διοργανωτής γι’ 
αυτούς, για το οποίο ο Διοργανωτής δύναται να χρεώσει αμοιβή, δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και 
διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, 
απευθυνόμενοι γι' αυτό στο e-mail: Katy.Yakoumaki@britishcouncil.gr ή στα γραφεία του Διοργανωτή: British 
Council, Πλ. Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα.   
16.Σημειώνεται ότι τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν μετά από χρονικό διάστημα ενός 
έτους. 
17.Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, αρμόδια δικαστήρια είναι τα 
δικαστήρια Αθηνών. 
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