
[

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Θα δοθεί από τον Διοργανωτή) :
Όνομα
Επώνυμο :
Πατρώνυμο :
Μητρώνυμο :
Σχολική Μονάδα :
Δευτεροβάθμια Διεύθυνση :
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας :
Τηλέφωνο Σχολικής Μονάδας :
Email Σχολικής Μονάδας :
Τάξη :

Κατηγορία συμμετοχής :
(επιλέξτε μία μόνο κατηγορία) Περιβάλλον

Γενικού ενδιαφέροντος

Θέμα συμμετοχής :
(σύντομη περιγραφή)

Όροι συμμετοχής:
1. Είμαι μαθητής δημόσιας ή ιδιωτικής σχολικής μονάδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Υπέβαλα εμπρόθεσμα συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής με αληθή στοιχεία τα οποία η 

διοργανώτρια επιτροπή μπορεί να ελέγξει και να χρησιμοποιήσει χωρίς προηγούμενη δική μου 
συγκατάθεση,

3. Την ιστοσελίδα την δημιούργησα και τη διατηρώ μόνος μου,
4. Η ιστοσελίδα με την οποία θα συμμετάσχω θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική στο 

διαδίκτυο σε ιστοχώρο που θα υποδείξω μέχρι την προβλεπόμενη από την διοργανώτρια επιτροπή 
ημερομηνία και για ένα εξάμηνο από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,

5. Το θέμα της ιστοσελίδας είναι αυτό που έχω δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής και δεν είναι  δυνατόν 
να αλλάξει,

6. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που σχεδίασα, δημιούργησα και διατηρώ δεν είναι ή δεν παραπέμπει 
σε προσβλητικό, παράνομο ή γενικότερα απαγορευμένο περιεχόμενο και θα πρέπει να διατηρηθεί σε 
αυτή την κατάσταση για ένα εξάμηνο από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού,

7. Θα παραδώσω τον πηγαίο κώδικα, την τεκμηρίωση και αναλυτικό πίνακα με τις τεχνολογίες, τα 
εργαλεία και τα έτοιμα “κομμάτια” που χρησιμοποίησα για την κατασκευή της ιστοσελίδα μου,

8. Αποδέχομαι το δικαίωμα αξιολόγησης από την επιτροπή της ιστοσελίδας με την οποία θα λάβω 
μέρος στον διαγωνισμό,

9. Γνωρίζω και αποδέχομαι πως δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων,
10. Δεν πρόκειται να υποβάλλω ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και θα αποδεχτώ τα 

αποτελέσματα ως έγκυρα,
11. Μη τήρηση οποιοδήποτε των προαναφερθέντων όρων σημαίνει την αυτόματη ακύρωση της 

συμμετοχής μου στο διαγωνισμό χωρίς να είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση στο άτομο μου της 
ακύρωσης της συμμετοχής μου.

Ο/Η αιτ μαθητ Ο Δ/ντής
της σχολικής μονάδας

1ΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


