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Το MARLISCO – Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Co-responsibility είναι 

ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιείται υπό το 7ο 

Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7). Στην παρούσα έκδοση εκφράζονται οι γνώμες και οι απόψεις των 

συγγραφέων και όχι απαραίτητα της Ευρωπαϊκή Ένωσης 
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1) Εισαγωγή 

Ο διαγωνισμός βίντεο του MARLISCO 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 Περιφερειακές 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 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. 

Ο διαγωνισμός βίντεο διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού (FP-7) 

έργου MARLISCO - Marine Litter in Europe's Seas: Social Awareness and Co-

responsibility – και διεξάγεται ταυτόχρονα σε 14 παράκτιες Ευρωπαϊκές χώρες: 

Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ρουμανία, 

Γερμανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία και Δανία.  

Αυτό το έντυπο δίνει τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού Βίντεο 

MARLISCO στη Κύπρο. 

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι κοινοί για όλες τις χώρες όπου διεξάγεται ο 

διαγωνισμός αν και κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα η ηλικία των 

συμμετεχόντων, η κριτική επιτροπή και τα βραβεία, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.  

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμβουλευτούν τους Όρους και Προϋποθέσεις που 

ισχύουν στη χώρα τους. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται 

σε εθνικό επίπεδο ΜΟΝΟ και έτσι οι συμμετέχοντες θα ανταγωνιστούν με άλλους 

συμμετέχοντες από την ίδια χώρα. 

Το MARLISCO 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 MARLISCO  απευθύνεται σε νέους 16-18 χρονών 

οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν και να υποβάλουν τις ιδέες/concept τους ως ομάδα 
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μιας τάξης, μιας ένωσης/ενός συλλόγου νεολαίας ή μιας λέσχης, που κατά 

προτίμηση θα εποπτεύεται από ένα καθηγητή/εκπαιδευτή. Συνολικά η κάθε ομάδα 

θα αποτελείται από κατά μέγιστο 6 άτομα (συμπεριλαμβανομένου του 

καθηγητή/εκπαιδευτή). Η ιδέα/το concept πρέπει να υποστηρίζεται και να 

υποβάλλεται μέσω ενός Κυπριακού φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. 

σχολείο, οργανισμός). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών από κάθε 

σχολείο/οργανισμό, αλλά κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο 1 ιδέα/concept.  

3) Συνεργασία με σχολεία/οργανισμούς από άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες 

Αν το σχολείο/οργανισμός συμμετέχει ήδη σε κάποιο διακρατικό πρόγραμμα 

συνεργασίας (π.χ. European Platform, E-Twinning), τότε είναι δυνατή η παραγωγή 

και υποβολή βίντεο σε συνεργασία με μια ομάδα από άλλη χώρα. Όμως, το βίντεο 

πρέπει να υποβληθεί σαν μια Κυπριακή συμμετοχή, και σε περίπτωση επιλογής του 

μόνο οι μαθητές από την Κυπριακή ομάδα θα βραβευτούν. 

4) 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; 

- Καινοτόμες ιδέες/λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

5) Χρονοδιάγραμμα και καταληκτικές ημερομηνίες 

Ο διαγωνισμός βίντεο θα ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και στην Κύπρο θα 

διεξαχθεί σε δύο στάδια: 

Στάδιο 1: υποβολή ιδεών/concept από τις ενδιαφερόμενες ομάδες, αξιολόγηση τους 

και επιλογή 10 ιδεών/concept που θα προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο. Υποβολές 

ιδεών/concept θα γίνονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014, στις 23:59 (τοπική ώρα). 
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Στάδιο 2: παραγωγή και υποβολή των 10 βίντεο, αξιολόγηση τους και επιλογή των 

νικητών. Υποβολές βίντεο θα γίνονται μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2014, στις 23:59 

(τοπική ώρα).  

Τα βραβευμένα βίντεο θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου 2014 και θα 

προβάλλονται στην ιστοσελίδα του MARLISCO: www.marlisco.eu  

Παρακαλείστε να κοιτάξετε στο μέρος της ιστοσελίδας που αναφέρεται στη Κύπρο 

για ενημέρωση σχετικά με τις ημερομηνίες για την ανακοίνωση και την τελετή 

απονομής των βραβείων. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Διαθέσιμη υποστήριξη για τις 10 ομάδες 

Στο Στάδιο 1, οι ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει 

να συμπληρώσουν, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, σχετικό έντυπο το οποίο θα βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα του MARLISCO (στο μέρος που αναφέρεται στη Κύπρο). Στο 

έντυπο αυτό η κάθε ομάδα θα πρέπει να δώσει κάποιες αρχικές πληροφορίες για τη 

σύσταση της όπως και μια σύντομη, αλλά περιεκτική περιγραφή της ιδέας που έχει 

για το βίντεο της. Κάθε ομάδα θα καλείται επίσης να σημειώσει το τύπο υποστήριξης 

που θα χρειαστεί για να δημιουργήσει το βίντεο της. Αυτή η τεχνική υποστήριξη 

μπορεί να είναι: 

(α) Μεταφορές (π.χ. επίσκεψη σε μια παραλία)  

Επίσημο Ημερολόγιο 

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των ιδεών/concept – 15 

Οκτωβρίου 2014, 23:59 (τοπική ώρα) 

Ανακοίνωση επιλεγμένων ιδεών/concept – αρχές Νοεμβρίου 2014 

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή βίντεο – 14 Φεβρουαρίου 

2014, 23:59 (τοπική ώρα) 

Δημόσια ψηφοφορία μέσω διαδικτύου – από 18 Φεβρουαρίου 2014 

έως 14 Μαρτίου 2014 

Αξιολόγηση κριτικής επιτροπής – 1η εβδομάδα Μαρτίου 

Ανακοίνωση βραβευμένων βίντεο και τελετή απονομής των 3ων 

πρώτων βραβείων στην Κύπρο – τέλος Μαρτίου 2014 

http://www.marlisco.eu/
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(β) Υλικά (π.χ. για την κατασκευή σκηνικών/χαρακτήρες) 

(γ) Τεχνικό υλικό (π.χ. λογισμικό επεξεργασίας βίντεο) 

(δ) Τεχνική βοήθεια (π.χ. βελτίωση ηχοληψίας, φωτισμού κλπ). 

Το κόστος αυτής της υποστήριξης θα καλύπτεται από το MARLISCO μετά από 

σχετικό αίτημα των επιλεγέντων ομάδων. Η σχέση κόστους-οφέλους θα αποτελέσει 

ένα από τα κριτήριο επιλογής για την Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τις 

συμμετοχές και θα επιλέξει τις 10 ομάδες που θα προχωρήσουν στο Στάδιο 2, 

δηλαδή τη δημιουργία του βίντεο.  

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη υποστήριξη που θα 

διατίθεται στους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν σε εύθετο χρόνο στο μέρος της 

ιστοσελίδας του MARLISCO που αναφέρεται στη Κύπρο. 

7) 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 

Για τη σωστή προετοιμασία και εξαγωγή των βίντεο (από το λογισμικό επεξεργασίας 

στο Youtube), προτείνουμε τις ακόλουθες οδηγίες: 

http://vimeo.com/help/compression (παρόλο που οι οδηγίες είναι για το VIMEO 

μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή των βίντεο στο Youtube) 

http://vimeo.com/help/compression
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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 MARLISCO ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

8) Υποβολή βίντεο και απαιτούμενα έντυπα 

Κάθε υποβολή βίντεο πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα: 

- Έντυπο Υποβολής (Έντυπο A) – υποβάλλεται διαδικτυακά, περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες, λεπτομέρειες για το βίντεο 

και την ηλεκτρονική διεύθυνση του βίντεο (που ανεβάστηκε στο Youtube). 

- Ένα σύντομο “Making of… (Έντυπο B)” για τη δημιουργία του βίντεο 

(έως 1000 λέξεις για το σκεπτικό πίσω από το βίντεο, το χαρακτηρισμό 

των ατόμων που εμπλέκονται, περιγραφή της ανάπτυξης του έργου, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της έρευνας του θέματος, κ.λπ., 

που συνοδεύεται με καλής ποιότητας φωτογραφίες που απεικονίζουν τη 

διαδικασία) – συνολικά έως 4 A4;  

- Δήλωση Υπευθυνότητας (Έντυπο Γ) 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 MARLISCO. 

- Σενάριο του βίντεο (εάν ισχύει) σε ένα αρχείο Word. 

 

Τα έντυπα Α-Γ θα είναι διαθέσιμα στο www.marlisco.eu κατά τη περίοδο που είναι 

δυνατή η υποβολή των βίντεο. 

 

Η πιο κάτω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται για κάθε βίντεο: 

http://www.marlisco.eu/
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1. Ο συμμετέχων ανεβάζει το βίντεο στην αρχική του μορφή στο Youtube  

2. Ο συμμετέχων συμπληρώνει το Έντυπο Υποβολής (Έντυπο Α) στο οποίο 

συμπεριλαμβάνει την ηλεκτρονική διεύθυνση του βίντεο 

3. Ο συμμετέχων στέλνει το βίντεο (αρχική μορφή/ανάλυση) + Έντυπο Β 

(Making of…) + Έντυπο Γ (Δήλωση Υπευθυνότητας) + Σενάριο του βίντεο 

(εάν ισχύει) στο Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

τέλος αυτού του εντύπου), μεσώ YouSendIt ή DropBox, εντός 24ων ωρών 

από τη συμπλήρωση του εντύπου υποβολής (διαδικτυακά). 

9) 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 στη δήλωση υπευθυνότητας 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 Δήλωσης Υπευθυνότητας,  θα 

θεωρούνται επιλέξιμα. 

Το MARLISCO 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 MARLISCO 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 MARLISCO, (2) τη συμμετοχή του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.   
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10)  Ιδιοκτησία του βίντεο 

Με την υποβολή ενός βίντεο, οι συμμετέχοντες επιχορηγούν στο MARLISCO 

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. 

11)  Επιλογή των βραβευμένων βίντεο 

Στην Κύπρο θα βραβευτούν τα 3 πρώτα βίντεο, δηλαδή θα δοθούν βραβεία 1ης, 2ης 

και 3ης θέσης.  

Το βίντεο που θα κερδίσει την 1η θέση θα συμπεριληφθεί σε ένα τελικό φιλμάκι με 

αποσπάσματα από τα βραβευμένα με 1η θέση βίντεο από τις 14 χώρες που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό.  

Τα βίντεο θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (η 

σειρά δεν έχει σημασία): 

- Συμβατότητα με το θέμα/τα θέματα  

- Ποιότητα της έρευνας που αντικατοπτρίζεται στο βίντεο  

- Σχετικότητα και δυνατότητα επίδρασης του μηνύματος  

- Ποιότητα της παραγωγής  

- Γενική δημιουργικότητα και πρωτοτυπία του βίντεο  

 

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει θα συσταθεί μια Κριτική Επιτροπή η οποία, κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια , θα επιλέξει τους νικητές σε εκείνη τη χώρα. Μετά 

την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των βίντεο, τα βίντεο θα διατεθούν στο 

Youtube, προκειμένου να ληφθεί η άποψη του κοινού, η οποία θα θεωρείται ένα 

επιπρόσθετο στοιχείο επιλογής.  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο, σε καθεμία από τις συμμετέχουσες 

χώρες. 

12)  Βραβεία 

Εκπρόσωποι των βραβευμένων βίντεο θα προσκληθούν να παρευρεθούν στην 

Ευρωπαϊκή Τελετή για τις Μέρες Ναυτιλίας  2014 (Βρέμη, Γερμανία), όπου θα 

προβληθεί για πρώτη φορά το τελικό φιλμάκι που θα περιέχει αποσπάσματα από τα 
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βραβευμένα βίντεο από τις 14 χώρες. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα 

καλυφθούν από το MARLISCO. 

Άλλα βραβεία για 1η, 2η και 3η θέση θα δοθούν σε εθνικό επίπεδο.  

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα βραβεία και την τελετή 

απονομής θα αναρτηθούν σε εύθετο χρόνο στο μέρος της ιστοσελίδας του 

MARLISCO που αναφέρεται στη Κύπρο. 

13)  Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες  

ΙSOTECH Ltd 

Ξένια Λοιζίδου και Δήμητρα Ορθοδόξου  

Τηλ.: 22452727 

Email: marlisco.cy@gmail.com 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

Αραβέλλα Ζαχαρίου  

Τηλ: 22402352 

E-mail: zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy 
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