GIOTTO SKINTONES
Μαζί δημιουργούμε για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, χρωματίζοντας με τα
χρώματα του δέρματος!
Η FILA Hellas προτείνει έναν φανταστικό διαγωνισμό δημιουργικότητας που συνδέεται με τη
φιγούρα του πολύπλευρου καλλιτέχνη Giotto. Ο στόχος είναι να εργαστείτε στις αξίες της
ισότητας και της διαφορετικότητας, συνδέοντάς τις με τη δημιουργικότητα.
Θέλουμε να συναντήσουμε τον καλλιτέχνη Giotto στο μαθητή σας μέσω του ΜΕΓΑΛΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ GIOTTO SKINTONES
Είστε δάσκαλος και οι μαθητές σας ανήκουν:
· στην προσχολική ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση ;
· σε καλλιτεχνικά εργαστήρια (ανάλογη ηλικία με τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ;
· σε ΚΔΑΠ ιδιωτικού ή Δημόσιου φορέα ;
· σε σχολείο ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ;
Σας προτείνουμε:
•
•

Να εργαστείτε στις αξίες της ισότητας και της διαφορετικότητας στην τάξη.
Να συμμετέχετε στο διαγωνισμό με ένα δημιουργικό έργο. Το έργο μπορεί να γίνει με
οποιαδήποτε καλλιτεχνική τεχνική (σχέδιο, ζωγραφική, μοντελοποίηση, κολάζ κ.α.).
Όλα τα παιδιά στην τάξη σας πρέπει να συμμετέχουν στο παιχνίδι που
αντιπροσωπεύει όλους τους μαθητές στην τάξη.

Ως δάσκαλος, θα είστε υπεύθυνος να μας στείλετε τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία είναι
απαραίτητα για να μπορέσετε να συμμετάσχετε:
•
•
•

Μια φωτογραφία του έργου.
Άδεια εγγραφής από το σχολείο.
Όλα μπορούν να σταλούν μέσω του ιστότοπου του διαγωνισμού.

Στο τέλος του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή της FILA Hellas θα επιλέξει 3 νικητές.
Συμμετοχή
Η περίοδος του διαγωνισμού θα έχει ως εξής:
•
•
•

Έναρξη αποστολής των συμμετεχόντων έργων: 13/9/2021.
Λήξη αποστολής των συμμετεχόντων έργων: 31/01/2022
15/02/2022: Επιλογή 3 έργων που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή της FILA Hellas.

Τα έπαθλα θα αποσταλούν από 1η Μαρτίου 2022 και έπειτα. Ελπίζουμε να δούμε το πνεύμα
GIOTTO στα έργα σας πολύ σύντομα!

Καλή τύχη σε όλους!

Η ομάδα της FILA Hellas

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Στόχος της προώθησης
Από 13/9/2021 έως 31/01/2022, η FILA Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με έδρα
στην Αναγεννήσεως 1/757 ΟΤ Ευόσμου, 56224, Θεσσαλονίκη, διοργανώνει διαγωνισμό που
ονομάζεται "GIOTTO SKINTONES" (εφεξής "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ") για να εμπλέξει τα σχολεία σε
ένα έργο που συνδέει την τέχνη και την ευαισθησία με την εκπαίδευση ως κύριος τρόπος
για να αποκτήσετε ευκαιρίες για ανάπτυξη στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
2. Πεδίο εφαρμογής και διάρκεια
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ θα πραγματοποιηθεί σε όλη την εθνική επικράτεια (Ελλάδα). Η
ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού θα είναι στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 στις 00:00, ώρα
κατά την οποία θα αρχίσουν να λαμβάνονται τα έργα. Η διαδικασία λήψης έργων θα
ολοκληρωθεί στις 31/01/2022 στις 11:59 μ.μ. Τα έργα θα μπορούν να δημοσιευτούν από τη
στιγμή που θα αρχίσουν να λαμβάνονται στον ιστότοπο www.fila-giotto.gr και στο
Facebook μας https://www.facebook.com/filahellas για λόγους προβολής της ενέργειας.
Ημερομηνίες διαγωνισμού:
•
•
•
•

Έναρξη αποστολής των συμμετεχόντων έργων: 13/9/2021.
Λήξη αποστολής των συμμετεχόντων έργων: 31/01/2022.
15/02/2022: Επιλογή 3 έργων που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή της FILA Hellas.
Τα έπαθλα θα αποσταλούν από την 1η Μαρτίου 2022 και έπειτα.

3. Απαιτήσεις συμμετοχής
Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές που είναι

· στην προσχολική ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση ;
· σε καλλιτεχνικά εργαστήρια (ανάλογη ηλικία με τα παιδιά της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης) ;
· σε ΚΔΑΠ ιδιωτικού ή Δημόσιου φορέα ;
· σε σχολείο ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ;
με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα και οι οποίοι εκπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από το διαγωνισμό αυτό. Για νομικούς σκοπούς, ο συμμετέχων θα είναι η νομική
οντότητα (σχολείο). Ο μαθητής θα συμμετάσχει στην εκπροσώπηση του σχολείου και της
τάξης του και ο καθηγητής κάθε τάξης θα είναι υπεύθυνος για την αποστολή όλων των
εγγράφων συμμετοχής στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνειδητοποιήσει ότι οι πληροφορίες
που παρέχει ο καθηγητής είναι δόλιες, αυτό μπορεί να οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό
του διαγωνιζόμενου, της τάξης του και του σχολείου του, και θα χάσει το δικαίωμα στο
βραβείο.
Για να συμμετάσχετε:
• Όλοι οι μαθητές στην τάξη πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού
έργου ως ομάδα, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε καλλιτεχνική τεχνική με την οποία
δείχνουν πώς λειτουργούν οι αξίες της ισότητας και της διαφορετικότητας.

• Η εργασία θα αντιπροσωπεύει την τάξη στο διαγωνισμό.
• Ο εκπαιδευτικός πρέπει:
α) Να συμπληρώσει ολόκληρη τη φόρμα εγγραφής του διαγωνισμού με τα στοιχεία του
δασκάλου, του σχολείου, του διευθυντή, της τάξης και της εργασίας, διαθέσιμα στη σελίδα
ΕΓΓΡΑΦΗ του διαδικτυακού τόπου www.fila-giotto.gr.
β) Να επισυνάψει μια φωτογραφία του έργου στη φόρμα εγγραφής, χρησιμοποιώντας το
πεδίο της φόρμας που είναι αφιερωμένη σε αυτήν.
γ) Να επισυνάψει στη φόρμα εγγραφής την άδεια συμμετοχής στο διαγωνισμό για το
σχολείο που σαρώθηκε, συμπληρώθηκε και υπογράφηκε από τον διευθυντή ή τον
διευθυντή και τον καθηγητή του σχολείου, στο διαθέσιμο πεδίο στον ιστότοπο www.filagiotto.gr.
Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να σταλούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας για
συμμετοχή στο διαγωνισμό που υπάρχει στον ιστότοπο www.fila-giotto.gr. Όλα αυτά
πρέπει να γίνουν μεταξύ 13/9/2021 και 31/01/2022. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε όλους
τους κανόνες συμμετοχής. Οι νικητές του διαγωνισμού θα δομηθούν ως εξής: 3 νικητές με
1ο, 2ο και 3ο. Το έπαθλο θα παραληφθεί από τη νικήτρια τάξη.
4. Επιλογή Νικητών
Η επιλογή των νικητών-έργων θα γίνει στις 15/02/2022 και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα
να αναρτήσει όλα τα έργα των νικητών και των συμμετεχόντων στον ιστότοπο www.filagiotto.gr, με δυνατότητα κοινοποίησης και στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
www.facebook.com/filahellas. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον καθηγητή της τάξης και
το σχολείο μέσω e-mail, τηλεφώνου ή στα αντίστοιχα στοιχεία που δόθηκαν από το
σχολείο/δάσκαλο κατά την εγγραφή στο διαγωνισμό, για να παραδώσει τα αντίστοιχα
δώρα.
Στις 31/01/2022, η διαδικασία εισαγωγής έργων στη φόρμα θα κλείσει. Αργότερα και μέσω
κριτικής επιτροπής αποτελούμενη από μέλη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Κρυωνά Παναγιώτα (CEO), Έλσα
Δραγούμη (Commercial Manager), Δέσποινα Τσιτσικλή (Marketing Manager)) και δύο
εργαστήρια που ειδικεύονται στην κατασκευή χειροτεχνίας και θα δώσουν έμφαση στην
πρωτοτυπία, στην προσέγγιση του θέματος της ισότητας, της άρτιας κατασκευής, θα γίνει η
επιλογή των 3 νικητήριων έργων. Αυτή η όλη διαδικασία επιλογής είναι απαραίτητη για τη
δημοσίευση του αποτελέσματος στα σχετικά μέσα ενημέρωσης στις 15/02/202.
Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την
ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στον ιστότοπο www.fila-giotto.gr
ή/και στην επίσημη σελίδα στο Facebook ( https://www.facebook.com/filahellas ) προ
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε
Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της
Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να
μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
5. Βραβεία για την τάξη των βραβευμένων καλλιτεχνών
Τα βραβεία έχουν ως εξής: 3 νικητές του διαγωνισμού, που ορίστηκαν από την κριτική
επιτροπή:

-1ο Βραβείο: πολλά σχολικά είδη ζωγραφικής για την τάξη αξίας 700€
-2ο Βραβείο: πολλά σχολικά είδη ζωγραφικής για την τάξη αξίας 500€
-3o βραβείο: πολλά σχολικά είδη ζωγραφικής για την τάξη αξίας 300€
Η αξία των δώρων υπολογίζεται με βάση τις προτεινόμενες λιανικές τιμές που ορίζει σε
ετήσια βάση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

6. Επικοινωνία με τους νικητές
Στις 15/02/2022 θα γίνει η επιλογή νικητών και έπειτα η ανακοίνωσή τους. Θα γίνει
δημοσίευση των νικητήριων και φιναλίστ έργων στον ιστότοπο www.fila-giotto.gr και στην
επίσημη σελίδα Facebook της εταιρείας (fanpage) (www.facebook.com/filahellas). Στη
συνέχεια, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει απευθείας με τους νικητές του Διαγωνισμού, ώστε
να μπορούν να παρέχουν και πάλι τα δεδομένα τους και έτσι να επαληθεύουν τα δεδομένα
παράδοσης των βραβείων.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος στα
δεδομένα που παρέχονται από τους ίδιους τους νικητές που θα εμπόδιζαν την αναγνώρισή
τους. Ομοίως, δεν ευθύνεται για πιθανές απώλειες, φθορές, κλοπές ή οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση που οφείλεται στη μεταφορά που μπορεί να επηρεάσει την παράδοση των
βραβείων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα έπαθλα όταν υπάρχει
απλώς αιτία ή λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν τη συμμόρφωση με τον τρόπο με τον
οποίο εκτίθενται αυτοί οι κανόνες.

7. Προστασία δεδομένων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, νομικά πρόσωπα – Σχολεία, παρέχουν την
συγκατάθεσή τους στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που
παρείχαν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό με σκοπό τη διενέργεια της κλήρωσης,
προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού
τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να
δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο το όνομα των
νικητήριων σχολείων ή και των συμμετεχόντων σχολείων για προβολή του διαγωνισμού. Η
συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και
εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Εταιρεία
συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα:
•
•
•
•
•
•

στοιχεία του δασκάλου,
email επικοινωνίας του δασκάλου,
τηλέφωνο επικοινωνίας του δασκάλου,
στοιχεία του σχολείου,
στοιχεία του διευθυντή,
στοιχεία της τάξης/ποια τάξη,

για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές.

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή
τους στην Εταιρεία:
α) Να επεξεργάζεται τα δεδομένα τους για τη διενέργεια της κλήρωσης και την ανάδειξη
του νικητή,
β) Εφόσον αναδειχθούν νικητές: 1) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση
του νικητή - αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του
Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.fila-giotto.gr) ή/και της σελίδας
(https://www.facebook.com/filahellas) και 2) να επικοινωνήσει η Εταρεία μαζί τους μέσω
τηλεφώνου ή e-mail για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου.
Συνάμα, οι νικητές με την παραλαβή του Δώρου, συμφωνούν στην χρήση και εκμετάλλευση
της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, για λόγους διαφημιστικής
προβολής από την Εταιρεία, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημιώσεως.
Η Εταιρεία δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας
του νικητή και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την ακεραιότητα,
εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και
επεξεργάζεται. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την
παραλαβή του Δώρου από τον νικητή θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως
στη διεύθυνση της Εταιρείας για να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διαγραφής,
διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας,
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, το οποίο
μπορούν να ασκήσουν με αποστολή αίτησης στην FILA HELLAS (Εταιρεία “FILA HELLAS
ΜΟΝ. Α.Ε.”, Θερμαϊκού 17, ΤΚ 57013, Θεσσαλονίκη), στο e-mail gdpr@fila-giotto.gr ή στο
τηλέφωνο 2310 778 970.
Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά
πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται
σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006, το Ν. 4624/2019 και τις Αποφάσεις και
Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8. Γενικοί όροι
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων και
Προϋποθέσεων. Οποιαδήποτε αμφιβολία ή ερμηνεία σχετικά με τους κανόνες του
διαγωνισμού θα επιλυθεί από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού. Η κριτική επιτροπή
του διαγωνισμού, για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να κηρύξει άκυρο το διαγωνισμό. Οι
αποφάσεις της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού θα είναι οριστικές.
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να
υφίσταται. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αρμοδιότητα των

δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή
των όρων του διαγωνισμού.
9. Διαφήμιση.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαιώματα δημοσίευσης και προβολής των έργων που
αποστέλλονται από τους διαγωνιζόμενους, απλούς συμμετέχοντες και νικητές, με απλή
αναφορά του ονόματος του σχολείου και όχι των μεμονωμένων προσώπων, για την
προβολή της ενέργειας από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της. Ομοίως,
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις εικόνες και τις φωτογραφίες της
απονομής των βραβείων, καθώς και το όνομα των βραβευμένων σχολείων.

