ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FAMELAB GREECE 2015
1.

Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από το British Council, (εφεξής αποκαλούµενοι «∆ιοργανωτές»),
που εδρεύει στην Αθήνα, Πλατεία Κολωνακίου 17.

2.

Ο διαγωνισµός αφορά στη συµµετοχή στο διεθνή διαγωνισµό FameLab, που έχει σκοπό την
ανάδειξη νέων ταλέντων στην επικοινωνία της επιστήµης.

3.

Η παραλαβή των αιτήσεων λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2015 (23.59). Οι ∆ιοργανωτές διατηρούν
το δικαίωµα για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνουν ή µειώσουν τη
χρονική διάρκεια του διαγωνισµού.

4.

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος ενήλικες 18 ετών και άνω, πρέπει να µένουν στην
Ελλάδα, και να έχουν πτυχίο ή να σπουδάζουν στο χώρο των θετικών επιστηµών. Οι υποψήφιοι
θα έχουν στη διάθεσή τους τρία λεπτά (για τον προκριµατικό γύρο) και τρία λεπτά (για τον
τελικό), σε άλλο θέµα, για να εντυπωσιάσουν τους κριτές, µε µια παρουσίαση διασκεδαστική,
πρωτότυπη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι
εργαζόµενοι στο British Council, καθώς και οι συγγενείς τους µέχρι β’ βαθµού.

5.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές εντός των ανωτέρω καθοριζοµένων χρονικών ορίων του
διαγωνισµού µε την υποβολή αίτησης σε ειδικό έντυπο που µπορούν οι υποψήφιοι να
κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του British Council ή να παραλάβουν από τα γραφεία µας σε
Αθήνα (Πλατεία Κολωνακίου 17) και Θεσσαλονίκη (Τσιµισκή 43, Εµπορικό Κέντρο Πλατεία, 4ος
όροφος). Η αίτηση υποβάλλεται στο British Council (για την Αθήνα: Πλατεία Κολωνακίου 17, 106
73 Αθήνα, και για τη Θεσσαλονίκη στην ταχυδροµική διεύθυνση British Council ΤΘ 12004, 541
01 Θεσσαλονίκη) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

6.

Οι αιτήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβληθούν στην κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, η
οποία έχει διοριστεί αρµοδίως από τους ∆ιοργανωτές.

7.

Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα δηµοσιευθούν στις ιστοσελίδες του British Council
www.britishcouncil.gr. Επίσης, οι νικητές του διαγωνισµού θα ειδοποιηθούν γραπτώς µε
αποστολή συστηµένης επιστολής, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

8.

Έως δέκα φιναλίστ θα κερδίσουν ένα Masterclass στην επικοινωνία της επιστήµης, πριν από τον
τελικό γύρο και θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν µε science communicators/media trainers και
να βελτιώσουν τα media presentation skills τους. Ο νικητής του FameLab Greece 2015 θα
παρακολουθήσει το Επιστηµονικό Φεστιβάλ του Cheltenham της Μεγάλης Βρετανίας που θα
πραγµατοποιηθεί στις 2–7 Ιουνίου 2015 και θα έχει τη δυνατότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό
FameLab International µαζί µε τους άλλους νικητές της ΝΑ Ευρώπης. Πρώτο βραβείο θα είναι
ένα tablet, δεύτερο και τρίτο βραβείο από ένα κινητό. Επίσης, θα υπάρξει βραβείο
προερχόµενο από το κοινό. Οι ∆ιοργανωτές δε φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση που τα
βραβεία δεν παραληφθούν µέχρι και την 30 Σεπτεµβρίου 2015. Οι ∆ιοργανωτές διατηρούν
απεριόριστα το δικαίωµα να διαθέσουν ή να µη διαθέσουν κατά την κρίση τους το βραβείο σε
περίπτωση µη ανάληψής του από το νικητή. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας
παραλαβής του βραβείου, κάθε υποχρέωση των ∆ιοργανωτών παύει να υφίσταται. Οι
∆ιοργανωτές δεν φέρουν περαιτέρω καµιά ευθύνη σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η
ειδοποίηση του νικητή ή και επικοινωνία µε αυτόν λόγω ανακριβών η εσφαλµένων δηλωθέντων
στοιχειών επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένης και της διεύθυνσης κατοικίας) η δυσλειτουργίας
των επικοινωνιών η/ και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

9.

Τα βραβεία είναι προσωπικά.

10. Ο νικητής συναινεί στην εµφάνισή του σε τυχόν σχετικό διαφηµιστικό του διαγωνισµού ή στη
χρήση του ονόµατός του και φωτογράφηση ή βιντεοσκόπησή του για λόγους διαφηµιστικής
προβολής από τους ∆ιοργανωτές, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης.
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11. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων στο σύνολό τους.
12. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης
των υποψηφίων προς τους ∆ιοργανωτές για την καταχώρηση των προσωπικών τους δεδοµένων
σε αρχείο που θα τηρείται από τους ∆ιοργανωτές κατά τους ορισµούς του Ν. 2472/1997, όπως
ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδοµένα που θα συλλέγουν στα πλαίσια του παρόντος
διαγωνισµού θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνον για τους σκοπούς του παρόντος
διαγωνισµού, για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για την επικοινωνία µε τον νικητή, εκτός εάν
δηλωθεί άλλως από τον συµµετέχοντα κατά την υποβολή της αίτησης συµµετοχής του στον
διαγωνισµό. Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και
προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας.
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