
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

DESIGN & CARE HACKATHON 2021  

Rare is Unique – Σπάνιος σημαίνει Μοναδικός! 

                                              

                                  

Γνωρίζατε ότι… Το 75% των σπανίων παθήσεων προσβάλλουν παιδιά; Ότι μόνο για το 5% των σπανίων παθήσεων 

υπάρχει θεραπευτική αγωγή; Πως το 30% των παιδιών με σπάνιες παθήσεις πεθαίνουν μέχρι την ηλικία των 5 ετών; 

Ότι το 80% των σπανίων παθήσεων έχουν γενετική προέλευση, ενώ άλλες είναι αποτέλεσμα λοιμώξεων, αλλεργιών 

ή περιβαλλοντικών αιτιών; 

 

Η Humane για 3η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει τον καλλιτεχνικό διαγωνισμό Design & Care Hackathon στο 

πλαίσιο της πολυδιάστατης εκδήλωσης  Unlimited Abilities Days 2021. 

 

Το κοινωνικό marketing αξιοποιεί το design και λειτουργεί ως μέσο ανατροπής των στερεοτύπων για τις χρόνιες 

και σπάνιες παθήσεις. Γραφίστ@ και Designers ενώνουν τις δυνάμεις στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Rare is 

Unique», αναδεικνύοντας ότι σπάνιος σημαίνει μοναδικός. Καθηγητές γραφιστικής, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού 

κόσμου και ασθενείς, αξιολογούν τα υποψήφια σχέδια και ο κόσμος θα αναδείξει τα καλύτερα μέσα από ψηφοφορία 

, κερδίζοντας  χρηματικά έπαθλα και ψηφιακές γραφίδες σχεδίασης.  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ 

 

● 11/10/2021:  ΕΝΑΡΞΗ 

Στις 11 Οκτωβρίου ξεκινάει διαδικτυακά ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός Design & Care Hackathon 2021. Νέοι 

και νέες σχεδιαστές καλούνται να σχεδιάσουν T-Shirt stamps της collection για τις σπάνιες παθήσεις «Rare 

is Unique» που έχει στόχο να αναδείξει πως «Σπάνιος σημαίνει Μοναδικός». 

 

● 12/10/2021-25/10/2021:  ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν να καταθέτουν τα σχέδια τους από την 12/10/2021 

αποστέλλοντας τα στην φόρμα κατάθεσης  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και αφού διαβάσουν τους 

όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Επιλέξιμοι είναι 

φοιτητές, απόφοιτοι εικαστικών σχολών (γραφιστικής κλπ) ως φυσικά πρόσωπα ή επαγγελματίες / ατελιέ 

στο χώρο της γραφιστικής και επικοινωνίας. 
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● 25/10/2021: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Την Δευτέρα 25/10/2021 στις 23.59 θα λήξει η προθεσμία κατάθεσης σχεδίων, ώστε να ξεκινήσει η 

αξιολόγησή τους από την κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τα υποψήφια σχέδια 

αναδεικνύοντας τα  10 με την μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

○ γενική αισθητική 

○ μοναδικότητα, πρωτοτυπία, καινοτομία 

○ ξεκάθαρο μήνυμα 

 

● 30/10/2021:  ONLINE VOTING 

Τα 10 σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία είναι οι 10 finalist. Τα σχέδια τους θα τεθούν σε online 

ψηφοφορία από το κοινό από τις 30/10/2021, ημέρα που διοργανώνεται το Unlimited Abilities Days 2021, 

στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 

 

● ΕΠΑΘΛΑ 
Το Νοέμβριο, θα ανακοινωθούν οι νικητές του διαγωνισμού. Οι 10 finalist  θα βραβευτούν και θα τους 
απονεμηθούν τα παρακάτω βραβεία με την εξής σειρά 

○ Το 1ο σχέδιο σε ψήφους, επιβραβεύεται με το χρηματικό έπαθλο των 500 ευρώ, 
○ Το 2ο και 3ο σχέδιο σε ψήφους επιβραβεύονται με το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ και 200 

ευρώ αντίστοιχα 
○ Το 4ο & 5ο σχέδιο θα επιβραβευθούν με  μια ψηφιακή γραφίδα Wacom, έκαστο 
○ Στους σχεδιαστές των 10 finalist σχεδίων θα απονεμηθούν αναμνηστικά έπαθλα. 

 

Μπες τώρα στη σελίδα https://abilitiesdays.com/hackathon/hackathon-2021/ κατάθεσε το σχέδιό σου και έλα 

να αναδείξεις πως… Rare is Unique! 

 

Be there, Be humane 
 

 

Website: https://abilitiesdays.com/hackathon/hackathon-2021/ 

Facebook page: https://www.facebook.com/abilitiesdays.gr/ 
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