
 
 
 
 
 
 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μάσαρη, διοργανώνει τον Πρώτο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για 
παιδιά που οι γονείς ή παππούδες προέρχονται από την κατεχόμενη Κοινότητα Μάσαρη. 
 
Ο διαγωνισμός θα έχει σαν θέμα “Γνωρίζοντας τα Μάσαρη”  και θα πρέπει να απεικονίζει 
σκηνές από την καθημερινή ζωή στο χωριό ή σημεία αναφοράς της κατεχόμενης μας 
κοινότητας.  Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 
2015. 
 
Οι συμμετοχές θα κατατάσσονται σε δύο ηλικιακές κατηγορίες 7-13 ετών και 14-18 ετών. 
 
Όροι Συμμετοχής: 
 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος μόνο με 1 έργο. 
 Οποιαδήποτε τεχνική ζωγραφικής επιτρέπεται εκτός από μολύβι ή γραφικά σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 Τα έργα θα είναι σε διαστάσεις όχι μικρότερα ων 30x40 εκ. ή μεγαλύτερα των 

70 x 90 εκ. 
 Ως βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί καμβάς ή χαρτόνι ειδικό για νερομπογιές, 

ακουαρέλα ή παστέλ. 
 Τα έργα δεν θα είναι υπογραμμένα.  Θα λαμβάνουν αριθμό καταγραφής κατά την παράδοση 

τους.  Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν τα έργα τους μετά την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 Οι συμμετέχοντες θα έχουν πλήρως συμπληρωμένο το σχετικό “Έντυπο Συμμετοχής” σε 
κλειστό φάκελο.  

 Τα διαγωνιζόμενα έργα δεν επιστρέφονται. 
 Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή για μελλοντική έκθεση των έργων, προβολής 

τους μέσω της ιστοσελίδας του ή κυκλοφορίας έντυπου υλικού.   
 
Η Επιτροπή των Κριτών αποτελείται τόσο από άτομα εξειδικευμένα στα εικαστικά όσο και μέλη 
του Κοινοτικού Συμβουλίου. 
 
Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάσει πριν την Ετήσια Παγκοινοτική Συνεστίαση στις 16.01.15 και 
θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής το 
βράδυ της 16ης Ιανουαρίου 2015. 
 
Συμμετέχοντες που έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να 
λάβουν μέρος. 
 

Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρυσά και ασημένια μετάλλια.  Επίσης θα 
δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και έπαινοι. 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για παράδοση των έργων 99673025 ή 

99560515. 
 
  



  
  
  

 
 

 
Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2015.  Δεν 
γίνονται αποδεκτές εκπρόθεσμες υποβολές. 
 
Τίτλος έργου: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Διαστάσεις έργου: ……………………….   Υλικό που χρησιμοποιήθηκε:  ………………………….……………………. 
 
 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Φύλο:   άρρεν             θήλυ              Ημερομηνία γεννήσεως:  ………………………………………………………….…. 
 
Τηλέφωνο οικίας : ………………………………………  Κινητό τηλέφωνο: …………………………….…………….…….. 
 
Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………….…………………………………………………….….…….. 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: …………………………..…………………………………………………….….. 
 
Οικογένεια από τα Μάσαρη με την οποία ο διαγωνιζόμενος έχει συγγένεια:   …………………..…………… 
 
…………………………………………..……..  

 
 
Με την παρούσα δήλωση επιβεβαιώνω ότι συμφωνώ πλήρως με τους όρους του 
διαγωνισμού που έχουν τεθεί από τους διοργανωτές. 
 

 
……………………………………………………………………….    ……………………………... 
Υπογραφή συμμετέχοντα       Ημερομηνία 
 
Για συμμετέχοντες κάτω των 16 ετών απαιτείται υπογραφή της δήλωσης από γονέα ή 
κηδεμόνα. 
 

……………………………………………………………………….    ……………………………... 
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα      Ημερομηνία 
 
(το παρόν έντυπο θα συμπληρωθεί πλήρως και θα παραδοθεί σε κλειστό φάκελο μαζί με το 
έργο συμμετοχής, στους υπεύθυνους διοργάνωσης του διαγωνισμού) 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για παράδοση των έργων 99673025 ή 99560515. 
 

μητέρα   πατέρας      παππούς    γιαγιά    


