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Ο διαγωνισµός διαχωρίζεται σε 3 (τρεις) κατηγορίες:

» »

Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια Νεολαίας ∆ήµων Κερύνειας, Λαπήθου & Καραβά σε συνεργασία µε 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, διοργανώνουν Παγκύπριο µαθητικό διαγωνισµό 
σχεδιασµού εικαστικού έργου µε θέµα «ΖΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ». 
Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν το όραµά τους για µια ελεύθερη ενωµένη 
Κύπρο µέσα από τις δηµιουργικές συνθέσεις τους. Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο την 
έναρξη ενός εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ των νέων. Σας προσκαλούµε όλους 
λοιπόν να συµµετάσχετε και να δηµιουργήσετε µε την καρδιά και τη σκέψη στραµµένη σε 
µια ελεύθερη Κύπρο.

Στο διαγωνισµό σχεδιασµού εικαστικού έργου δικαίωµα συµµετοχής έχουν µαθητές που 
φοιτούν από την ∆’ ∆ηµοτικού µέχρι την Γ’ Λυκείου, οι οποίοι καλούνται να δηµιουργήσουν 
ένα εικαστικό έργο µεγέθους Α3 και να απεικονίσουν τη θεµατολογία που έχει καθοριστεί 
µε ελεύθερους γραφιστικούς χειρισµούς και επιλογή υλικών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποιοδήποτε µέσο σύνθεσης, από καλλιτεχνικά υλικά µέχρι και ηλεκτρονική σύνθεση σε 
υπολογιστή. Οι συµµετοχές µπορούν να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο ο κάθε 
διαγωνιζόµενος να εσωκλείει τη δηµιουργία του και το έντυπο συµµετοχής. Στο πίσω µέρος 
του έργου θα πρέπει να αναγράφεται µόνο η κατηγορία στην οποία θα διαγωνίζεται ο κάθε 
συµµετέχοντας. Εναλλακτικά, οι συµµετοχές µπορούν να παραδοθούν στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των ∆ήµων αναγράφοντας το θέµα «∆ιαγωνισµός Εικαστικού Έργου 2021», 
επισυνάπτοντας τη δηµιουργία και σε ξεχωριστό αρχείο το έντυπο συµµετοχής.

Η Κριτική Επιτροπή που θα αναλάβει την αξιολόγηση των προτάσεων θα αποτελείται από 
τρεις (3) εκπροσώπους των Νεολαίων ∆ήµων Κερύνειας, Λαπήθου & Καραβά και ένα (1) 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

Βραβεία:

-  Ά  Οµάδας: 1ο €100, 2ο €75, 3ο €50
-  Β́  Οµάδας: 1ο €100, 2ο €75, 3ο €50
-  Γ΄ Οµάδας: 1ο €100, 2ο €75, 3ο €50
- Τρεις έπαινοι για κάθε κατηγορία

Οι βραβευθέντες θα παραλάβουν τιµητικές διακρίσεις και αναµνηστικό δώρο.

Σηµεία παράδοσης των προτάσεων*:

- ∆ήµος Κερύνειας: Παρά το οδόφραγµα Λήδρα Πάλας, 22818040
- ∆ήµος Λαπήθου: Προδρόµου 36, 2063 Λευκωσία, 22427733
- Πολιτιστικό Ίδρυµα Καραβιωτών: Οδός Μιλήτου αρ.2 2028 Στρόβολος Λευκωσία,  

 22516937
* µεταξύ των ωρών: 09:00 – 14:00

- Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ∆ήµων (για ηλεκτρονικές συµµετοχές)
 • kyreniayouthcouncil@cytanet.com.cy
 • neolaialapithou@cytanet.com.cy
 • karavas.municipality@cytanet.com.cy

Ηµεροµηνία παράδοσης το αργότερο µέχρι τις 6 Νοεµβρίου 2021.

Η εκδήλωση απονοµής των βραβείων θα ανακοινωθεί σε µετέπειτα στάδιο, όπου θα 
εκτεθούν οι δηµιουργίες όλων των διαγωνιζοµένων και θα βραβευθούν οι διακριθέντες του 
διαγωνισµού.

Πληροφορίες και έντυπο συµµετοχής για το διαγωνισµό είναι διαθέσιµα στις σελίδες

«ΖΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ»
(www.facebook.com/postercompetitionKeryniaLapithosKaravas)

        kerynialapithokarava.wixsite.com/postercompetition

Για περαιτέρω πληροφορίες στα τηλ:
99785887 (Αλέξανδρος), 99793662 (Κατερίνα), 99138076 (Λουκία)
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