ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 01.04.2020

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
Ο Δήμος Σαλαμίνας, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ Βιβλιοθήκη - Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και
Ιστορίας, την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή,
στηρίζοντας την προσπάθεια για περιορισμό των μετακινήσεων, δίνει κίνητρο στους μαθητές
όλων των βαθμίδων να παραμείνουν στο σπίτι και να απασχοληθούν δημιουργικά,
προκηρύσσοντας διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: «Ζωγραφίζω το νησί μας»
Προτάσεις:
1) Τοπία και ομορφιές του νησιού μας.
2) Ήθη και έθιμα που αφορούν το νησί μας (από παλιές φωτογραφίες ή από περιγραφές
δικών μας ανθρώπων).
3) Πορτρέτα από προσωπικότητες που έζησαν στο νησί μας.
4) Ιστορικά θέματα (π.χ. Ναυμαχία).
5) Η μελλοντική Σαλαμίνα μέσα από τη προσωπική μου ματιά, κ.λπ.
Θα βραβευθούν 10 έργα, το πρώτο εκ των οποίων θα λάβει ως βραβείο ένα ποδήλατο
ενώ τα υπόλοιπα 9 από ένα βιβλίο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από ειδική επιτροπή που αποτελείται από τους:
 Διόνα Βαγγέλη, Ζωγράφο - Εκπαιδευτικό
 Καγιαδάκη Στέλιο, Ζωγράφο
 Μπίλλια Ελένη, Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ Βιβλιοθήκη - Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Εκπαιδευτικό
Όροι συμμετοχής:
 Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα παιδιά που φοιτούν σε δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία της Σαλαμίνας, ηλικίας από 4 έως 18 ετών, με μόνο ένα έργο.
 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους είτε μέσω E-Mail στο
museum@0165.syzefxis.gov.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Δήμου Σαλαμίνας
Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 – 189 00 - Σαλαμίνα.
 Όσα έργα αποσταλούν ηλεκτρονικά και εφόσον επιλεγούν, θα ζητηθεί να σταλεί και το
πρωτότυπο για καθένα από αυτά.
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ Η

ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Όλα τα έργα θα πρέπει απαραίτητα:
 Να είναι σε χαρτί Α4 ή χαρτόνι τύπου canson διαστάσεων Α4 ή ακουαρέλα 25x35 cm ή Α3
(για μεγαλύτερα παιδιά)
 Υλικά: Μολύβι, κάρβουνο, ξυλομπογιές, νερομπογιές, κηρομπογιές, μαρκαδόροι,
(ακρυλικά/τέμπερες για τα μεγαλύτερα παιδιά).
 Να φέρουν την υπογραφή του παιδιού.
 Να αναγράφουν στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς το ονοματεπώνυμο του παιδιού, πλήρη
στοιχεία γονέα (όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας), την τάξη και το σχολείο
που φοιτά.
Μετά την ανάδειξη των νικητών, θα εκτεθούν όλα τα έργα σε έκθεση ζωγραφικής που θα
πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημαρχείου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα
213 2027411 και 213 2027412.

Εκ του Γραφείου Τύπου
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