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[ακολουθούν ελληνικά] 
 

Welcome to Positively Different Short Film Festival 2021!  

 

We are excited to share with you the stories that we have been trusted with. This mail is meant to provide 

explanation regarding this year’s available viewing options and go over some FAQs. 

 

 

1. How can I watch the official festival selection? 

 

This year’s mission is to bring to you our most treasured stories from inspiring cinematographers, 

documentarists and artists across the globe. There are three (3) viewing options, as described below, but 

our curators highly recommends to watch this year's program per set (3euros/set). That being said each 

slot has been cautiously brought together to narrate a storyline. 

  

First option; Rent per set  

You can choose and rent sets through our official website. After deciding upon the set(s), you will be 

able to transfer to our Vimeo customised-platform, by clicking the button right below the title of the 

set(s). It is required to have/create a Vimeo account, in order for you to be able to make your 

purchase (3 euros/set) and to comment, rate and vote your favourite shorts. 

 

Second option; Rent the official selection and support our cause 

The festival secures its funding through partnering with institutions committed to shared/common 

causes and, of course, by its grassroots supporters. On that note, we invite you to support our work 

through purchasing the entire festival selection (10 euros) via our website. You can rent the selection 

and help us bring together more amazing stories here (through Paypal). 

 

Third option; Watch shorts for free 

We are well aware that not everyone shares the same privileges. Hence, all selected finalists will be 

screened for free on specific dates between March 19th to 28th (scheduled free online screenings to 

be announced here). You can access and watch individual shorts for free in their specific screening 

days, without having/creating a Vimeo account. 

 

 

2. Until when can I watch the set(s) I rented? 

 

You can rent sets and/or the entire festival selection from March 19th until March 28th. The selected sets 

will be available for 30 days from the day of your purchase. 

 

 

3. Where can I access the program? 

 

You can browse through the official festival selection here/from our website. 

 

 

4. What do you do for GDPR and sensitive data protection? 
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Inter Alia, the production company supporting PDSFF21, has a very specific policy with regards to 

personal data management. Feel free to read IA’s terms & conditions here. 

 

 

5. How can I vote my favourite movie? 

 

Your vote counts! Right below each screening there will an option to vote your favourite shorts. The short 

with the most votes will be awarded with our Audience Award (500 euros). 

 

 

6. I am one of the participating finalists. Can I see my short for free? 

 

Of course. We will provide you free access to the entire selection.  

 

 

We cannot wait to share with you our work. 

 

 

Until next time, 

 

On behalf of the festival team 
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Καλώς ήλθατε στο Positively Different Short Film Festival 2021! 
 
Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας έχουμε μαζί μας για μία ακόμη χρονιά και ανυπομονούμε να 
μοιραστούμε μαζί σας τις ιστορίες που μας εμπιστεύτηκαν φέτος οι δημιουργοί. 
 
Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές προβολής και ορισμένες συχνές 
ερωτήσεις. 
 
 
1. Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ; 
 
Η φετινή μας αποστολή είναι να φέρουμε το σινεμά σε εσάς και να σας συνδέσουμε με 
κινηματογραφιστρίες/ές/@, ντοκιμαντερίστριες/ες/@ και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν τρεις 
(3) επιλογές προβολής, όπως περιγράφεται παρακάτω, αλλά οι επιμελητές μας συνιστούν να 
παρακολουθήσετε το φετινό πρόγραμμα ανά σετ (3 ευρώ / σετ) καθώς κάθε σετ ταινιών έχει σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να αφηγηθεί μια ιστορία. 
  

Πρώτη επιλογή: Παρακολούθηση ανά σετ 
Μπορείτε να επιλέξετε και να νοικιάσετε σετ(ς) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας. Αφού 
αποφασίσετε ποιο/α σετ σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να μεταβείτε στην προσαρμοσμένη πλατφόρμα 
που σχεδιάσαμε (Vimeo customised platform), κάνοντας κλικ στο κουμπί ακριβώς κάτω από τον 
τίτλο του σετ. Απαιτείται να έχετε / δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Vimeo για να μπορείτε να 
κάνετε την αγορά σας (3 ευρώ / σετ) και να σχολιάσετε, να αξιολογήσετε και να ψηφίσετε την 
αγαπημένη σας ταινία. 
 
Δεύτερη επιλογή: Παρακολούθηση ολόκληρου του προγράμματος και στήριξη στον σκοπό 
μας 
Το φεστιβάλ εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή του μέσω της συνεργασίας με ιδρύματα που 
μοιραζόμαστε κοινές αξίες και, φυσικά, εσάς, τους υποστηρικτές μας! Σας προσκαλούμε να 
υποστηρίξετε τη διοργάνωση νοικιάζοντας ολόκληρο το φετινό πρόγραμμα (10 ευρώ) μέσω της 
ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να νοικιάσετε ολόκληρο το πρόγραμμα και να μας βοηθήσετε να 
συνεχίσουμε να αναζητούμε και να συγκεντρώσουμε φανταστικές ιστορίες εδώ / μέσω Paypal. 
 
Τρίτη επιλογή: Δωρεάν παρακολούθηση 
Γνωρίζουμε καλά ότι δεν μοιραζόμαστε όλοι τα ίδια προνόμια. Ως εκ τούτου, όλες οι φετινές ταινίες 
που επιλέχθηκαν θα προβληθούν δωρεάν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μεταξύ 19 και 28 Μαρτίου 
(προγραμματισμένες δωρεάν διαδικτυακές προβολές που θα ανακοινωθούν εδώ / στην εκδήλωση). 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε μεμονωμένες ταινίες δωρεάν στις συγκεκριμένες ημέρες προβολής 
τους, χωρίς να έχετε / δημιουργήσετε λογαριασμό Vimeo. 
 

 
2. Μέχρι πότε μπορώ να δω το σετ που ενοικίασα; 
 
Μπορείτε να νοικιάσετε σετ(ς) ή / και ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ από τις 19 Μαρτίου έως τις 
28 Μαρτίου. Τα επιλεγμένα σετ θα είναι διαθέσιμα για 30 ημέρες από την ημέρα ενοικίασης τους. 
 
 
3. Πού μπορώ να δω το πρόγραμμα; 
 
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ / από τον ιστότοπό μας. 
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4. Είμαι μία/ένας/έν@ από τις/τους/τ@ συμμετέχουσες/οντες/οντ@ φιναλίστ. Μπορώ να δω την 
ταινία μου δωρεάν; 
 
Φυσικά. Προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρο το φετινό πρόγραμμα σε όλες/ους/@ τις/τους/τ@ 
συμμετέχουσες/οντες/οντ@. 
 
 
5. Πως μπορώ να ψηφίσω την αγαπημένη μου ταινία; 
 
Η ψήφος σας μετράει! Κάτω από κάθε προβολή θα υπάρχει η επιλογή να ψηφίσετε τις αγαπημένες σας 
ταινίες. Η ταινία με τις περισσότερες ψήφους θα λάβει το Βραβείο Κοινού (500 ευρώ). 
 
 
6. Τι κάνετε για την προστασία GDPR και ευαίσθητων δεδομένων; 
 
Η Inter Alia, η εταιρεία παραγωγής πίσω από την διοργάνωση, έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική όσον 
αφορά τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της IA εδώ. 
 
 
Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις φετινές ιστορίες που διαλέξαμε. Ευχαριστούμε για το 
ενδιαφέρον σας στο PSDSFF21. 
 
 
Ως την επόμενη φορά, 
 
Εκ μέρους της ομάδας του φεστιβάλ, 
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