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ιαγωνισµός Παιδικής Ζωγραφικής 2013 µε θέµα το Κυνήγι
Όροι και οδηγίες συµµετοχής
Ο ιαγωνισµός διοργανώνεται από τον Σύλλογο «Ωρίων - Το ίκτυο των Κυνηγών»
και απευθύνεται σε παιδιά ηµοτικού. Το κάθε παιδί µπορεί να συµµετάσχει µε όσες
ζωγραφιές επιθυµεί, πάντα µε θέµα το Κυνήγι, όπως το αντιλαµβάνεται το ίδιο το
παιδί. Ο καµβάς θα είναι λευκό χαρτί ή χαρτόνι µε πλάτος 30 εκατοστά και ύψος 21
εκατοστά (Α4). Μπορεί να χρησιµοποιηθούν µαρκαδόροι, ξυλοµπογιές, πινέλα κλπ.
Σε κάθε ζωγραφιά, κάτω-δεξιά, το παιδί θα αναγράψει µόνο το µικρό του όνοµα και
την τάξη του (π.χ Μαρία, Β' ηµοτικού). Στο πίσω µέρος της ζωγραφιάς, θα
αναγράφεται ευκρινώς το πλήρες ονοµατεπώνυµο του παιδιού, η περιοχή κατοικίας
(π.χ Αθήνα) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας µε τους γονείς.
Η ζωγραφιά (ή οι ζωγραφιές) κάθε παιδιού θα συνοδεύεται απαραίτητα από
αντίγραφο των παρόντων όρων διαγωνισµού και της συνηµµένης αίτησης-δήλωσης
ενός εκ των γονέων του (µια δήλωση για κάθε οικογένεια). εν γίνονται δεκτές
ζωγραφιές, χωρίς συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη τη δήλωση του γονέα.
Όλες οι ζωγραφιές θα δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου µας µε το όνοµα
την τάξη και την περιοχή κατοικίας του κάθε παιδιού. Είναι επιλογή του γονέα (στην
αίτηση) αν θα δηµοσιευτεί και το επώνυµό του. Οι απεσταλµένες ζωγραφιές δεν
επιστρέφονται αλλά παραµένουν στην κυριότητα του Συλλόγου. Ο Σύλλογος αποκτά
το δικαίωµα απεριόριστης χρήσης της κάθε ζωγραφιάς στο διαδίκτυο ή σε άλλα
έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα.
Οι συµµετοχές θα οµαδοποιηθούν ανάλογα µε τη συµµετοχή και ανάλογα µε την
ηλικία των παιδιών. Η αξιολόγηση θα γίνει από τα µέλη του Συλλόγου µας µετά από
βαθµολόγηση-ψηφοφορία. Τα κριτήρια δεν θα είναι µόνο τεχνικά αλλά θα
αξιολογηθεί και η αντίληψη για το κυνήγι και τη φύση που εκφράζεται µέσα από την
κάθε ζωγραφιά, ο αυθορµητισµός, κλπ. Ο Σύλλογός µας θα διαθέσει για την
βράβευση των καλύτερων έργων το ποσό των 300€ το οποίο θα διατεθεί στις
οικογένειες των νικητών υπό τη µορφή δωροεπιταγών για πολυκατάστηµα
παιχνιδιών. Όλα τα παιδιά θα λάβουν έπαινο συµµετοχής. Σε περίπτωση βράβευσης
παιδιού κάποιου µέλους του συλλόγου µας, τα χρήµατα θα κατατεθούν στο ίδρυµα
«Το Χαµόγελο του Παιδιού».
Η παραλαβή των ζωγραφιών, µαζί µε τις δηλώσεις των γονέων θα γίνεται ταχυδροµικά, µέχρι τις 31/5/2013, στη διεύθυνση του Συλλόγου µας:
ΩΡΙΩΝ–Το ίκτυο των Κυνηγών, Οδός: Κρήτης 2, τκ:15127, Μελίσσια (Αθήνα)
Ο Σύλλογός µας θα συµµετάσχει µε περίπτερο στην έκθεση Natex (Κυνήγι, Ψάρεµα,
κλπ) που διοργανώνεται φέτος από 4 έως 8 Απριλίου 2013 στο εκθεσιακό κέντρο του
Ελληνικού. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση θα βρείτε στην ιστοσελίδα
www.natex.gr. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στο περίπτερο του Συλλόγου µας (Νο
60β), όσα παιδιά θέλουν µπορούν να φέρουν τις ζωγραφιές τους ή ακόµα και να
ζωγραφίσουν επιτόπου (θα διατίθενται υλικά).
ήλωση τήρησης αρχείου: Τα στοιχεία που υποβάλλονται µε τη συνηµµένη αίτηση-δήλωση
θα παραµείνουν στο αρχείο του Συλλόγου µας για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του παρόντος
διαγωνισµού και για λόγους ενηµέρωσης. Με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων του
διαγωνισµού, τα στοιχεία παραµένουν εµπιστευτικά, δεν δηµοσιεύονται και δεν
παραχωρούνται σε τρίτους για κανένα λόγο.
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Αίτηση – ήλωση Γονέα
Προς: Ωρίων-Το ίκτυο των Κυνηγών

Ηµεροµηνία: __/__/2013

Α. Στοιχεία γονέα:
Επώνυµο:
Όνοµα:
Πατρώνυµο:
ιεύθυνση Κατοικίας:
Πόλη:
Ταχ.Κώδικας:
Τηλέφωνο Οικίας:
Τηλέφωνο κινητό:
E-Mail:
Είµαι κυνηγός;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είναι ο/η σύζυγος

Β. Στοιχεία συµµετεχόντων παιδιών µου:
Α/Α

Επώνυµο

Όνοµα

Έτος Γέννησης

Τάξη

1
2
3
Παρακαλώ όπως δεχτείτε τη συµµετοχή των παιδιών µου στο ιαγωνισµό Παιδικής
Ζωγραφικής 2013 µε θέµα το Κυνήγι που διοργανώνει ο Σύλλογός σας.
ηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία που δήλωσα είναι αληθινά και ότι έλαβα γνώση
των όρων του διαγωνισµού που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα, τους οποίους
αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.
Παρακαλώ, το επώνυµο του παιδιού µου να µην δηµοσιευτεί:

(τσεκάρετε εδώ αν δεν
επιθυµείτε να δηµοσιεύσουµε και το επώνυµο του παιδιού σας µαζί µε τη ζωγραφιά του)

Σχόλια:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________________
(υπογραφή)
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