Λάβετε μέρος στο SNF Nostos Minecraft Challenge
και κατασκευάστε τη δική σας εκδοχή του ΚΠΙΣΝ!
Αυτό το καλοκαίρι, το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσκαλεί παιδιά
ηλικίας 5-16 χρονών να φανταστούν, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τη δική τους
εκδοχή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (KΠΙΣΝ) και του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος στο SNF Nostos Minecraft Challenge.
Περιγραφή πρόκλησης
Κατηγορία Α
Τι να φτιάξετε: Δημιουργήστε ένα τμήμα ή ολόκληρο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με το Minecraft. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μπλοκ διαλέξετε και να ενσωματώσετε πειράματα,
μηχανισμούς και NPCs!
Τι να υποβάλετε: Υποβάλετε έως 5 στιγμιότυπα οθόνης, από τη δημιουργία σας, και ένα
συνοδευτικό περιγραφικό κείμενο. Κάποια στιγμιότυπα είναι καλό να δείχνουν τη συνολική
εικόνα της κατασκευής και άλλα να εστιάζουν σε λεπτομέρειες.
Κατηγορία Β
Τι να φτιάξετε: Δημιουργήστε ένα τμήμα ή ολόκληρο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με τουβλάκια κατασκευών και υλικά
χειροτεχνιών!
Τι να υποβάλετε: Υποβάλετε έως 5 φωτογραφίες, από τη δημιουργία σας, και ένα
συνοδευτικό περιγραφικό κείμενο. Κάποιες φωτογραφίες είναι καλό να δείχνουν τη
συνολική εικόνα της κατασκευής και άλλες να εστιάζουν σε λεπτομέρειες.

Συμμετοχή
Ποιος μπορεί να συμμετέχει;
Όλα τα παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5- 16 ετών. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για εσάς, όπου
κι αν βρίσκεστε.
Ποιες εκδόσεις του Minecraft επιτρέπονται;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση Minecraft για κινητές συσκευές ή κονσόλες, την
έκδοση JAVA ή το Minecraft: Education Edition. Περισσότερες πληροφορίες για το Minecraft:
Education Edition θα βρείτε εδώ.
Πώς μπορώ να αποκτήσω τη δωρεάν άδεια πρόσβασης στο Minecraft: Education Edition;
Εάν δεν έχετε ήδη εγκατεστημένο το Minecraft, μπορείτε να αποκτήσετε μία άδεια για
πρόσβαση στο Minecraft: Education Edition διάρκειας ενός έτους, η οποία προσφέρεται
δωρεάν μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Για να αξιοποιήσετε τη
δυνατότητα αυτή θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα εδώ.
Μπορώ να συμμετάσχω στην πρόκληση χωρίς να έχω πρόσβαση στο Minecraft;
Βεβαίως! Με την κατηγορία Β μπορείτε να συμμετάσχετε με κατασκευές φτιαγμένες με υλικά
χειροτεχνίας.

Μπορώ να συμμετέχω παραπάνω από μία φορές;
Όχι, για να συμμετάσχετε στην πρόκληση πρέπει να κάνετε 1 υποβολή. Στην περίπτωση
παραπάνω από 1 υποβολών η συμμετοχή θεωρείται άκυρη.
Μπορώ να συμμετέχω με τους φίλους μου;
Ναι, μπορείτε να κάνετε μία ομαδική υποβολή (έως 6 άτομα). Ένα άτομο της ομάδας θα
χρειαστεί να καταθέσει τη συμμετοχή σας. Αν ανήκετε στους νικητές, θα επικοινωνήσουμε
μαζί σας για να ζητήσουμε τα στοιχεία και των υπόλοιπων ατόμων.
Από πότε μπορώ να λάβω μέρος στην πρόκληση;
Μπορείτε να λάβετε μέρος στην πρόκληση online από τη συσκευή σας ή με υλικά από το
σπίτι από τις 30.07 έως τις 29.08.2021.
Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το SNF Nostos Lab, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ,
από τις 25-29.08.2021
Πότε και πού μπορώ να καταθέσω τη συμμετοχή μου;
Η πλατφόρμα υποβολής των συμμετοχών θα είναι ανοιχτή από τις 25.08.2021 στις 18:00, έως
και τις 29.08.2021 στις 18:00, στο www.snfnostos.org
Νικητές
Πώς θα μάθω αν ανήκω στους νικητές αυτής της πρόκλησης;
Όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων του SNF Nostos
Minecraft Challenge που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου, στις 20:00, στον Φάρο του
ΚΠΙΣΝ, και η οποία θα προβληθεί σε livestream μέσα από την ιστοσελίδα του SNF Nostos.

Συλλογή Δεδομένων
Προσωπικά Δεδομένα και GDPR
Για τη συμμετοχή σας σε αυτή την πρόκληση, απαιτείται η συλλογή των προσωπικών σας
δεδομένων, όπως το email και ο αριθμός τηλεφώνου σας για σκοπούς ενημέρωσης για την
πρόκληση και επικοινωνίας με τους νικητές. Έτσι, κατά την υποβολή της συμμετοχής σας στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει στο διάστημα 25-29.08.2021 θα απαιτηθεί από τους
γονείς ή τους κηδεμόνες των συμμετεχόντων να συμπληρώσουν τις φόρμες και να δώσουν
τη συγκατάθεσή τους για συλλογή των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται μέσω
αυτών.
Social Media
Φωτογραφίες και βίντεο της πρόκλησης και των κατασκευών μπορεί να χρησιμοποιηθούν
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και σε σχετικά άρθρα. Έτσι, κατά την υποβολή της
συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει στο διάστημα 25-29.08.2021
θα απαιτηθεί από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των συμμετεχόντων να συμπληρώσουν τις
φόρμες και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για συλλογή οπτικοακουστικού υλικού από την
ομάδα επικοινωνίας.

Τεχνική Υποστήριξη
Πού μπορώ να απευθυνθώ εάν αντιμετωπίσω κάποιο τεχνικό πρόβλημα;

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ampersand (&)
Learning
&
Technology*
στην
παρακάτω
ηλεκτρονική
διεύθυνση: mc_challenge@ampersand.edu.gr

*Το Minecraft Challenge αποτελεί μια αποκλειστική δημιουργία της Ampersand (&) Learning
& Technology ειδικά για το SNF Nostos 2021. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία
με την Microsoft.

