
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ. ΠΟΛΛΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ, ΛΙΓΟΙ ΘΑ 
ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ. 

Επισκόπηση: Οι δάσκαλοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα 

ταξίδι στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν το συμπόσιο LEGO® Education Symposium 2018 που θα λάβει χώρα στο 

Πανεπιστήμιο Ταφτς κοντά στη Βοστόνη, περιγράφοντας πώς χρησιμοποιούν ή πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

προϊόντα LEGO με καινοτόμους τρόπους για να ενισχύσουν τη μάθηση των μαθητών τους και την κατανόηση της φυσικής, 

της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM).   

1. Αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί χορηγία της LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Δανία.  Η εταιρεία LEGO 
System A/S είναι κυρίως υπεύθυνη για τη διαχείριση και διεξαγωγή αυτού του Διαγωνισμού.  Πρόσθετη 
υποστήριξη για το Διαγωνισμό θα παρασχεθεί από την Eduk8, Δημοκρατίας 35, Ασβεστοχώρι, 57010 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2310347531 . 
 
Με τη συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από αυτούς τους 
Επίσημους Κανόνες.   
 

2. Καταλληλότητα: Για να λάβετε μέρος σε αυτό το Διαγωνισμό πρέπει να είστε 18 ετών και άνω τη στιγμή της 
Συμμετοχής σας, να εργάζεστε ως δάσκαλος πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να υποβάλετε μία 
έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να είστε κάτοικος Ελλάδας. 
 

3. Δεν είστε κατάλληλος για συμμετοχή, εάν είστε υπάλληλος, συνεργάτης ή συγγενής πρώτου βαθμού κάποιου 
υπαλλήλου του ομίλου LEGO Group ή οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας ή φορέα που συνδέεται άμεσα με τη 
δημιουργία ή τη διαχείριση αυτής της Προώθησης.  

  
4.  Περίοδος Συμμετοχής:  Πρέπει να υποβάλετε τη Συμμετοχή σας εντός της Περιόδου Συμμετοχής, που αρχίζει την 

01/01/2018/00:00/Ώρα Ανατολικής Ευρώπης και λήγει στις 10/04/2018/ 00:00/Ώρα Ανατολικής Ευρώπης 
(“Περίοδος Συμμετοχής”). Τυχόν Συμμετοχές που θα παραληφθούν εκτός της Περιόδου Συμμετοχής δεν θα είναι 
έγκυρες.  

 
5.  Πώς να λάβετε μέρος:  

Η διαδικασία αίτησης για ένα διαγωνισμό LEGO Education Teacher Award είναι απλή. Οι αιτούντες πρέπει να 

υποβάλουν την τυπική Φόρμα Αίτησης (διαθέσιμη στο www.eduk8.gr), που περιλαμβάνει:  

• Μια περίληψη της προτεινόμενης παρουσίασης στο Συμπόσιο  

• Υλικά και/ή πηγές μαθήματος, π.χ. δείγμα φύλλου εργασίας ή προγράμματος μαθήματος 

• Αποδείξεις υλοποίησης, π.χ. φωτογραφία, σύντομο βίντεο (μέγ. 2 λεπτά) ή δείγμα εργασίας μαθητών 

• Αποδείξεις συνεισφοράς στη διδακτική κοινότητα 

• Μια σύντομη αυτο-αξιολόγηση και/ή σκέψεις. 

 Τα υλικά συμμετοχής που υποβάλλονται θα αναφέρονται εφ’ εξής στο παρόν ως “Συμμετοχή.” 
 
6.  Περιορισμός συμμετοχής: Μία Συμμετοχή ανά άτομο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συμμετοχής.  Εάν 

παραληφθούν περισσότερες από μία Συμμετοχές ανά συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συμμετοχής, 
μόνο η πρώτη Συμμετοχή θα συμπεριληφθεί και οι μεταγενέστερες Συμμετοχές θα απορριφθούν. 

 
Οδηγίες:   



• Όλα τα επιμέρους τμήματα της Συμμετοχής πρέπει να είναι στην Αγγλική ή την Ελληνική γλώσσα, 

• Εάν ένα βίντεο αποτελεί τμήμα της Συμμετοχής, το βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 
δύο λεπτά και αυτό το χρονικό όριο πρέπει να τηρηθεί με αυστηρότητα,  

• Εάν μια ψηφιακή φωτογραφία ή άλλη εικόνα αποτελεί τμήμα της Συμμετοχής, η εικόνα πρέπει να 
είναι σε μορφή .jpeg, .tiff ή .png και δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μέγεθος τα είκοσι πέντε MB, και 

• Η Συμμετοχή δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί σε κάποιο Διαγωνισμό οποιουδήποτε 
είδους στο παρελθόν.  

 
Περιορισμοί Περιεχομένου:  

• Η Συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει ή καταστρατηγεί δικαιώματα άλλου, 
συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσβολής του ιδιωτικού απορρήτου, της 
δημοσιότητας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  

• Η Συμμετοχή δεν πρέπει να υποτιμά το Χορηγό ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή μέρος που σχετίζεται με 
το Διαγωνισμό, 

• Εάν η Συμμετοχή διαθέτει κάποια δημιουργία που κατασκευάζεται με τουβλάκια κατασκευών, η 
δημιουργία πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο του συμμετέχοντα και πρέπει να αποτελείται από 
αντικείμενο το οποίο κατασκευάζεται ή θα μπορούσε να κατασκευαστεί με τουβλάκια LEGO® και 
άλλα στοιχεία LEGO.  Μόνο αυθεντικά τουβλάκια LEGO και άλλα στοιχεία κατασκευών LEGO 
(συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων LEGO DUPLO®, LEGO Technic και LEGO MINDSTORMS®) 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία του συμμετέχοντα.  Οι συμμετοχές δεν πρέπει να 
εμφανίζουν κανένα ταυτοποιήσιμο χαρακτηριστικό οποιουδήποτε ατόμου ή οποιουδήποτε 
προϊόντος, εμπορικού σήματος ή πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή 
επιχειρηματικής οντότητας.   

• Η Συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, απρεπές, άσεμνο, εμπαθές, 
επιζήμιο, υβριστικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό, 

• Η Συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που προωθεί τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος ή τη 
βλάβη οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου ή προωθεί τις διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας, 
εθνικότητας, αναπηρίας, γενετήσιου προσδιορισμού ή ηλικίας, και  

• Η Συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι παράνομο, παραβιάζει ή αντιτίθεται στους 
νόμους ή κανονισμούς οποιουδήποτε νομού ή επαρχίας της χώρας όπου δημιουργείται η Συμμετοχή. 

 
7. Πνευματική Ιδιοκτησία: Με την υποβολή (upload) της Συμμετοχής σας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας να 

χορηγήσετε στο Χορηγό την απαλλαγμένη από την καταβολή τελών, αμετάκλητη, διαρκή (ή για την πλήρη 
περίοδο ισχύος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), μη αποκλειστική, με δυνατότητα υπεκχώρησης 
άδεια για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση και έκθεση αυτής της Συμμετοχής στο σύνολό της 
ή εν μέρει, σε παγκόσμια βάση, και την ενσωμάτωσή της σε άλλα έργα, σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή 
τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον για σκοπούς του Διαγωνισμού ή του μάρκετινγκ 
των προϊόντων του Χορηγού.  Εάν ζητηθεί, ο συμμετέχων συμφωνεί να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί 
να απαιτηθεί από το Χορηγό ή τους εκπροσώπους του για την πλήρη εκμετάλλευση της προαναφερθείσας 
χορήγησης αδείας για τη Συμμετοχή. Με τη χορήγηση τέτοιας άδειας στο Χορηγό, ο συμμετέχων δηλώνει και 
εγγυάται ότι η Συμμετοχή παραμένει αδημοσίευτη και ότι δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. 

 
8.  Έπαθλο: Ένας νικητής θα λάβει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής και διαμονή για ένα άτομο για 

τέσσερις (4) νύχτες σε ξενοδοχείο της επιλογής του Χορηγού, για να συμμετάσχει στο συμπόσιο LEGO Education 
Symposium 2018 στο Πανεπιστήμιο Ταφτς στη Βοστόνη, Μασαχουσέτη (5-7 Ιουνίου 2018). Συμπεριλαμβάνονται 
γεύματα ως μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχει ο νικητής. Ο νικητής θα είναι 
υπεύθυνος για την κάλυψη του κόστους οποιουδήποτε εξόδου δεν παρατίθεται συγκεκριμένα στην παρούσα 
Ενότητα 8. Για λόγους σαφήνειας, το κόστος για έναν αντικαταστάτη δάσκαλο που θα καλύψει την απουσία σας, 
δεν θα παρασχεθεί από τον Χορηγό. Το έπαθλο δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Το έπαθλο 
υπόκειται σε διαθεσιμότητα και ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του επάθλου με οποιοδήποτε 
εναλλακτικό έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.  

 
 Ο Νικητής πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. διαβατήριο και βίζα σε ισχύ, εάν 

απαιτείται, κλπ.) πριν την αναχώρηση.  Αποτελεί ευθύνη του Νικητή να καθορίσει ποια έγγραφα απαιτούνται και 



να καταβάλει οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με την απόκτηση των απαιτούμενων εγγράφων.  Ο Νικητής πρέπει 
να συμφωνήσει να αναχωρήσει και να επιστρέψει κατά τις ημερομηνίες που καθορίζονται από το Χορηγό. Οι 
ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής υπόκεινται σε αλλαγή. 

 
9.  Επιλογή Πιθανών Νικητών και Πιθανότητες Νίκης: Ο Πιθανός Νικητής του Teacher Award θα επιλεχθεί από μια 

επιτροπή που θα οριστεί από την Ομάδα Μάρκετινγκ LEGO® Education.  Η κριτική επιτροπή (οι “Κριτές”) θα 

αποτελείται από μέλη της Ομάδας Μάρκετινγκ LEGO Education και από επιπλέον μέλη βάσει της γνώσης και της 

εμπειρίας τους σε ζητήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Η κριτική επιτροπή μπορεί να 

περιλαμβάνει παλαιότερους νικητές του LEGO Education Teacher Award. 

Οι Συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: 

• Πρωτοποριακή πρακτική διδασκαλίας 

• Δέσμευση στη διδασκαλία και δυνατότητα για συνεχιζόμενη συνεισφορά στην Ελληνική διδακτική 
κοινότητα 

• Το δυναμικό και την ποιότητα της προτεινόμενης παρουσίασης στο Συμπόσιο. 

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΘΑΝΟ ΝΙΚΗΤΗ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ 

ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΙΤΗΣΗ.  

Οι πιθανότητες νίκης θα εξαρτηθούν από τη δεξιότητα και το ταλέντο του συμμετέχοντα, όπως αυτά 
αξιολογούνται από τους Κριτές, και από τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών που θα έχουν παραληφθεί.  

10.  Διεκδίκηση του Επάθλου: Ο Πιθανός Νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω της διεύθυνσης email του Συμμετέχοντα στις 
15/04/2017. Οι Πιθανοί Νικητές έχουν διορία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης για να 
συμπληρώσουν και να επιστρέψουν τα Έγγραφα Νικητών (όπως περιγράφεται παρακάτω). Εάν ο Πιθανός 
Νικητής δεν μπορεί να ειδοποιηθεί, δεν διεκδικήσει το έπαθλο εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση, δεν 
συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα Έγγραφα Νικητών, ένας νέος Πιθανός Νικητής θα επιλεχθεί από όλες τις 
υπόλοιπες έγκυρες συμμετοχές που έχουν παραληφθεί εντός της Περιόδου Συμμετοχής, σύμφωνα με τη 
διαδικασία Επιλογής παραπάνω.  

 
11.  Πιστοποίηση Πιθανών Νικητών:  Ο Πιθανός Νικητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να επιστρέψει ένα σύνολο 

Εγγράφων Νικητή που αποτελείται από (i) δήλωση καταλληλότητας, και (ii) απαλλαγή ευθυνών, και (iii) άδεια 
δημοσιότητας (εκτός εάν απαγορεύεται δια νόμου), και (iv) φόρμα αποδοχής επάθλου.  Εάν ένας Πιθανός 
Νικητής θεωρείται ανήλικος στον τόπο κατοικίας του, τα Έγγραφα Νικητών πρέπει επίσης να υπογραφούν από το 
γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του Πιθανού Νικητή.   

 
Με την παραλαβή των πλήρως υπογεγραμμένων Εγγράφων Νικητών και την επιβεβαίωση των Κριτών, ο Πιθανός 
Νικητής θα πιστοποιηθεί ως ο νικητής (“Νικητής Teacher Award”). 

 
12.  Απόρρητο Δεδομένων:  

Με τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για τους 

σκοπούς που περιγράφονται σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που 

διαθέτουμε, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-full.   

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το χειρισμό όλων των απόρρητων δεδομένων για τον όμιλο LEGO Group είναι 

η LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Δανία. 

Με τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική 

Απορρήτου του ομίλου LEGO Group και ότι συμφωνείτε με τους όρους της. 



Επιπλέον, με τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, συμφωνείτε με την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων 

στον ακόλουθο Τοπικό Συνεργάτη ή Συνεργάτες αυτού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου 

του εκάστοτε Τοπικού Συνεργάτη: 

Eduk8  

Δημοκρατίας 35 

57010 Ασβεστοχώρι – Θεσσαλονίκη  

Ελλάδα 

2310347531- 6946110505 

info@eduk8.gr 

http://www.eduk8.gr/ 

 

13.  Πρόσθετοι Κανόνες  
 

• Οι Συμμετοχές δεν θα επιστραφούν.  Όλες οι Συμμετοχές, εξαιρουμένων των εικόνων που υποβάλλονται σε 
σχέση με το Διαγωνισμό, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Χορηγού και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για άλλες 
δραστηριότητες μάρκετινγκ, στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία. 

• Εάν είστε ο Νικητής, συμφωνείτε ότι ο Χορηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομά σας και την πόλη ή χώρα 
κατοικίας σας για την ανακοίνωση του Νικητή αυτού του Διαγωνισμού. 

• Ο Χορηγός δεν ευθύνεται για υλικά συμμετοχής που έχουν χαθεί, έχουν αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση, 
φέρουν ζημιές, είναι ατελή ή μη ευανάγνωστα ή για συμμετοχές που δεν έχουν παραληφθεί πριν την λήξη της 
προθεσμίας συμμετοχής. 

• Ο Χορηγός και οι Τοπικοί Συνεργάτες δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν αποδέχονται καμία ζημία, απώλεια, 
βλάβη ή απογοήτευση που υφίστανται οι Συμμετέχοντες αυτού του Διαγωνισμού στο βαθμό που επιτρέπεται 
από τη νομοθεσία.  Τίποτα δεν αποκλείει την ευθύνη του Χορηγού ή των Τοπικών Συνεργατών για θάνατο και 
σωματικές βλάβες ως αποτέλεσμα της δικής τους αμέλειας. 

• Οποιαδήποτε Συμμετοχή υποβληθεί ή επιχειρηθεί να υποβληθεί με τρόπο ο οποίος σύμφωνα με την εύλογη 
γνώμη του Χορηγού αντιτίθεται στο πνεύμα αυτών των Επίσημων Κανόνων, ή η οποία λόγω της φύσης της είναι 
αθέμιτη προς τους άλλους συμμετέχοντες, θα είναι άκυρη και ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό σας από 
το Διαγωνισμό.  

• Η αναφορά των κερδών του επάθλου και η καταβολή τυχόν ισχυόντων φόρων, κυβερνητικών χρεώσεων και 
άλλων εξόδων που προκύπτουν από την αποδοχή ενός επάθλου αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Νικητή του 
Επάθλου εκτός κι αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Οι Νικητές παροτρύνονται να ελέγξουν τις τοπικές 
φορολογικές επιπτώσεις.   

• Για ένα κατάλογο των Νικητών, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Καταναλωτών 
(https://wwwsecure.us.lego.com/en-us/service). 

• Αυτοί οι Επίσημοι Κανόνες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας 
 
LEGO, DUPLO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group.  ©2018 The LEGO Group. 
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