Οδηγίες εγγραφής και υποβολής συμμετοχής στην ιστοσελίδα
www.polentaspark.gr
Βήμα 1 : Εγγραφή στην ιστοσελίδα polentaspark.gr
1ος Τρόπος με χρήση Facebook λογαριασμού σας
Η εγγραφή για τους χρήστες που έχουν λογαριασμό στο facebook.com μπορεί να γίνει με
την χρήση των στοιχείων σύνδεσής τους στο Facebook πατώντας το κουμπί Σύνδεση που
βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία

στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο του Facebook στο αναδυόμενο παράθυρο

Αφού πατήσετε το εικονίδιο του Facebook θα σας ζητήσει να προσθέσετε τα στοιχεία
σύνδεσης σας στο facebook.com

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και πατήσετε σύνδεση θα προβείτε στην άμεση
δημιουργία του λογαριασμού σας.
2ος Τρόπος με χρήση λογαριασμού ηλ. ταχυδρομείου
Η εγγραφή για τους χρήστες που έχουν λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου μπορεί να γίνει
πατώντας στο κουμπί σύνδεση στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας και στη συνέχεια, στο
παράθυρο που θα ανοίξει, πατήστε στο κουμπί Δημιουργία Λογαριασμού όπως φαίνεται
στην παρακάτω φωτογραφία

Αφού συμπληρώσετε πολύ προσεκτικά τα στοιχεία που σας ζητούνται για την δημιουργία
του λογαριασμού (Όνομα Χρήστη, Email, Κωδικός και Eπιβεβαίωση Kωδικού) και πατήσετε
το κουμπί Δημιουργία Λογαριασμού θα προβείτε στην άμεση δημιουργία του λογαριασμού
σας.
Και με τους 2 παραπάνω τρόπους δημιουργίας λογαριασμού μπορείτε να δημιουργήσετε
εύκολα και με ασφάλεια τον λογαριασμό σας και να συνεχίσετε με την υποβολή της
συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς.

Βήμα 2 : Υποβολή έργου για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
Μετά την επιτυχή εγγραφή σας στην ιστοσελίδα με τον 1ο ή τον 2ο από τους τρόπος που
περιγράφονται στο βήμα 1 και την σύνδεση σας στην ιστοσελίδα μπορείτε από την σελίδα
«Διαγωνισμοί» ή απευθείας από το μενού της ιστοσελίδας, να επιλέξετε την ηλικιακή
κατηγορία και το είδος του διαγωνισμού που επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

Αφού επιλέξετε τον διαγωνισμό που επιθυμείτε να λάβετε μέρος, πατώντας στο σύνδεσμο
«Υποβολή Συμμετοχής» της εκάστοτε σελίδας διαγωνισμού ανοίγει η φόρμα για την
καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων και του ανεβάσματος (upload) του έργου. Σε
περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό ή σε περίπτωση που έχετε
αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα, πατώντας το κουμπί «Υποβολή Συμμετοχής» σας
εμφανίζει ένα παράθυρο σύνδεσης – δημιουργίας λογαριασμού όπου χρησιμοποιείτε τα
στοιχεία που δηλώσατε κατά την δημιουργία λογαριασμού για να συνδεθείτε.

Κατά την υποβολή του διαγωνισμού τα πεδία που έχουν την επισήμανση (*) είναι
υποχρεωτικό να συμπληρωθούν.

Το πρώτο πεδίο είναι ο τίτλος της συμμετοχής.
Το δεύτερο πεδίο είναι η περιγραφή της συμμετοχής, όπου με λίγα λόγια πρέπει να
περιγραφεί το έργο το οποίο υποβάλλεται.
Το τρίτο πεδίο αφορά την μεταφόρτωση του έργου (video-clip, αφίσα, ηχητικό μήνυμα) με
το οποίο θα λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» σας ανοίγει
ένα νέο παράθυρο όπου επιλέγετε το αρχείο του έργου από τον υπολογιστή και πατώντας
το κουμπί «Άνοιγμα», ξεκινάει η διαδικασία μεταφόρτωσης του έργου.

Ανάλογα με το είδος του διαγωνισμού θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι
προδιαγραφές για τα προς υποβολή έργα, όπως αυτές αναφέρονται στου όρους του
διαγωνισμού:




Video-clip σε μορφή MP4, διάρκειας έως 240 δευτερόλεπτων και 150MB
Ηχητικό μήνυμα σε μορφή MP3, διάρκειας έως 240 δευτερολέπτων και 50MB
Αφίσα σε ηλεκτρονική μορφή JPG ή PNG, μεγέθους Α2 έως 20MB

Προσοχή στα όρια γιατί σε περίπτωση που ξεπεράσετε τα χρονικά όρια δεν θα γίνει
αποδεκτή η συμμετοχή σας. Επίσης σε περίπτωση που ξεπεράσετε τα όρια μεγέθους δεν θα
μπορείτε να ανεβάσετε την συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα.
Στο τέταρτο και πέμπτο πεδίο της φόρμας συμμετοχής του διαγωνισμού πρέπει να
συμπληρωθεί ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου (email)
αντίστοιχα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες σε
οποιαδήποτε περίπτωση και την παραλαβή email επιβεβαίωσης συμμετοχής στον
διαγωνισμό.
Τα επόμενα πεδία αφορούν τα στοιχεία των συμμετοχώντων (Υπεύθυνος Ομάδας, Πρώτο
Μέλος Ομάδας, Δεύτερο Μέλος Ομάδας, Τρίτο Μέλος Ομάδας και Σχολείο / Πανεπιστήμιο)
Όπως αναφέρεται και στους όρους του Διαγωνισμού
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους τους μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων,
λυκείων και φοιτητές A.E.I από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ατομικά είτε ομαδικά
(ομάδα μέχρι 3 άτομα).
Στην «ομαδική συμμετοχή» εκπρόσωπος της ομάδας θεωρείται ο υποβάλλων τη σχετική
ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής o οποίος δύναται να είναι ένας από τους παρακάτω:




ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξης των μαθητών
ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας για τους ανηλίκους μαθητές,
ενήλικας μαθητής της ομάδας

Απαραίτητο στοιχείο προς συμπλήρωση είναι το όνομα του σχολείου ή ιδρύματος μέσω του
οποίου λαμβάνουν μέρος οι συμμετέχοντες.

Τέλος πρέπει να γίνει η μεταφόρτωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η τελική
υποβολή της συμμετοχής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου ομάδας με αναφορά στα μελή της ομάδας και
την ιδιότητά τους
2. αστυνομική ταυτότητα του υπεύθυνου ομάδας. Υπεύθυνος ομάδας μπορεί να είναι
οποιοδήποτε ενήλικο μέλος της ομάδας (Φοιτητής, Εκπαιδευτικός, Γονέας,
Κηδεμόνας κτλ).
Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης και παράδειγμα συμπληρωμένης δήλωσης επισυνάπτεται
στο Παράρτημα.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη καθώς και η αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να
υποβληθούν στα αντίστοιχα πεδία και πρέπει να είναι τύπου Acrobat (.pdf).

Η τελική υποβολή της συμμετοχής γίνεται πατώντας το κουμπί υποβολή στο τέλος της
φόρμας.

Αν όλα έχουν πάει καλά και η εργασία σας υποβληθεί με επιτυχία τότε θα εμφανιστεί το
παρακάτω μήνυμα και επίσης θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλ.
ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στο πεδίο κατά την καταχώρηση της συμμετοχής του
έργου σας στο διαγωνισμό.

Αν επιθυμείτε να κάνετε μια επισκόπηση των συμμετοχών σας στους διαγωνισμούς, τότε
μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί «Λογαριασμός» στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας, όπου
μπορείτε να δείτε όλες τις συμμετοχές σας στις διάφορες κατηγορίες διαγωνισμών καθώς
και στο στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι συμμετοχές σας (Αν έχουν εγκριθεί ή όχι). Επίσης
μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε περίπτωση που το επιθυμείτε.

Η επισκόπηση των συμμετοχών σας είναι δυνατή εφόσον έχουν περάσει το στάδιο της
έγκρισης.

Παράρτημα

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

