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➢ Ο διαγωνισμός ζωγραφικής πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
«Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας», πρόγραμμα που
υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της HENKEL Hellas, στο πλαίσιο του
περιβαλλοντικού προγράμματος της HENKEL και της ΙΚΟΝ με τίτλο «Περιβαλλοντικοί
Φρουροί των Θαλασσών»

➢ Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο σημαντικό
περιβαλλοντικό πρόβλημα της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά απορρίμματα

➢ Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου – Δημοτικού)
➢ Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 30 Μαρτίου έως τις 10 Μαΐου 2021
➢ Ανακοίνωση νικητών διαγωνισμού: Ιούνιος 2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για να υποβάλουν αίτηση σε αυτό το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μαθητές μέσω των
γονέων /κηδεμόνων τους θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι:
1. Οι συμμετέχοντες είναι μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείου ή
Δημοτικού. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα χωριστούν σε τρεις ηλικιακές
ομάδες: α) Νηπιαγωγείο, β) Α΄, Β΄και Γ΄ Δημοτικού και γ) Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
2. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές που έχουν ενημερωθεί για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς υπερασπιστές των θαλασσών μας».
3. Κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει μέρος μία φορά (μια ζωγραφική ανά συμμετέχοντα).
4. Κάθε συμμετέχοντας να υιοθετήσει μία Κωδική Ονομασία για τη συμμετοχή του.
5. Για την ζωγραφική μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες ή
χρώματα ακουαρέλας, σε μπλοκ ακουαρέλας Νο2 (Μεγέθους Α4) ή σε φύλλο μεγέθους
Α4.
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6. Οι συμμετέχοντες να στέλνουν τα έργα τους σκαναρισμένα (τουλάχιστον 300 dpi) ή
φωτογραφημένα (μέτρια έως υψηλή ανάλυση – περίπου 1000 pixels) στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση yperaspistes.cont@hcmr.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου,
Τ.Κ. 19013, Τ.Θ. 713, Ανάβυσσος Αττικής
Υπόψιν: Μονάδας Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ (Ανδριοπούλου Αργυρώ ή/και Νίκος
Στρεφτάρης)
συνοδευόμενα από το συμπληρωμένο ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΓΟΝΕΑ. Οι γονείς των συμμετεχόντων οφείλουν να συναινέσουν για την συμμετοχή του
παιδιού τους στο διαγωνισμό μέσω της Φόρμας Συναίνεσης που θα βρείτε συνημμένη.
7. Ο διαγωνισμός ζωγραφικής θα διαρκέσει από την 30η Μαρτίου έως τις 10 Μαΐου 2021.
8. Τα έργα πρέπει να σταλούν ως τις 10 Μαΐου 2021. Συμμετοχές πέραν της ημερομηνίας
αυτής (χρονοσφραγίδα ή σφραγίδα ταχυδρομείου) δεν θα γίνονται δεκτές.
9. Όλα τα έργα με την αντίστοιχη Κωδική Ονομασία θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο του
προγράμματος.
10. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τρεις Φάσεις:
Α΄ Φάση: Αξιολόγηση. Στόχος είναι να επιλεγούν οι έγκυρες συμμετοχές (θεματολογία,
συμμόρφωση με Όρους και Προϋποθέσεις). Τα επιλεγμένα έργα θα αναρτηθούν ομαδικά
στα Facebook του προγράμματος με το Κωδικό τους Όνομα, για να συμμετάσχουν στην
Β΄ Φάση του διαγωνισμού.
Β΄ Φάση: Βαθμολογία κοινού. Τα έργα θα παραμείνουν αναρτημένα στο Facebook του
προγράμματος

για

μια

εβδομάδα

(17-23

Μαΐου

2021),

προκειμένου

να

«βαθμολογηθούν» από το κοινό (likes).
Γ΄ Φάση: Επιλογή νικητών. Οι νικητές του διαγωνισμού (3 νικητές ανά ηλικιακή ομάδα)
θα προκύψουν συνδυάζοντας την βαθμολογία της ειδικής επιτροπής και τα «likes» που
θα έχουν συγκεντρώσει στο Facebook του προγράμματος (κατά την Β΄ Φάση).
11. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2021
στον ιστοχώρο και το Facebook του προγράμματος.
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