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Δ’ Διαγωνισμός Ζωγραφικής και Ποίησης
Τρόποι Συμμετοχής, Όροι & Προϋποθέσεις

Tίτλος Διαγωνισμού
‘Δ’ Διαγωνισμός Ζωγραφικής και Ποίησης με θέμα τη Διαφθορά’

Σε ποιους απευθύνεται
Σε μαθητές που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια,
Τεχνικές Σχολές, Εσπερινά Σχολεία) στην Κύπρο.

Ηλικιακές κατηγορίες
(1) Κατηγορία 1: μαθητές Δημοτικού
(2) Κατηγορία 2: μαθητές Γυμνασίου
(3) Κατηγορία 3: μαθητές Λυκείου, Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σολείων

Περίοδος υποβολής συμμετοχής
13 Νοεμβρίου 2019 – 28 Φεβρουαρίου 2020 (συμμετοχές μετά την παρέλευση αυτής της
ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές). Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας μετά την
αποστολή της συμμετοχής σας για επιβεβαίωση λήψης του έργου σας.

Οδηγίες συμμετοχής
Παρακαλούμε στείλτε το έργο σας στο υπεύθυνο γραφείο σύμφωνα με τις παρακάτω
οδηγίες. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποστέλλονται στο Cyprus Integrity Forum σε κλειστό
φάκελο με την ένδειξη «Μαθητικός Διαγωνισμός» μέχρι και την τελευταία ημερομηνία
υποβολής που είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020.

Για τη ζωγραφική:
(1) Διάσταση χαρτιού: Τηρήστε πιστά το όριο διαστάσεων χαρτιού 270 – 300 mm x 420 –
450 mm (Οι διαστάσεις αντιστοιχούν σε χαρτί A3)
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(2) Ζωγραφικό μέσον: της επιλογής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρωματιστά
μολύβια, μαρκαδόρους, κραγιόν, ακουαρέλες, κλπ. Ωστόσο, έργα όπως γραφιστικές εικόνες
που έχουν γίνει με τη χρήση υπολογιστή, κολάζ, αποκόμματα κλπ δεν θα γίνονται δεκτά. Το
έργο μπορεί να είναι έγχρωμο ή μαυρόασπρο.
(3) Η συμμετοχή είναι ατομική ή ομαδική (μέγιστος αριθμός ανά ομάδα είναι τα τρία
άτομα).

Για την ποίηση:
(1) Μόνο ένα ποίημα επιτρέπεται να κατατεθεί ανά άτομο ή ομάδα που δεν ξεπερνά τα
τρία άτομα.
(2) O μέγιστος αριθμός λέξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι μέχρι 200 λέξεις.
(3) Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η ελληνική (μπορούν τα ποιήματα
να είναι γραμμένα στην κυπριακή διάλεκτο) ή η αγγλική.

Για τη ζωγραφική και την ποίηση:
(1) Φόρμα συμμετοχής
Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής. Κατεβάστε τη σχετική αίτηση από τον
παρακάτω ιστότοπο (http://cyprusintegrityforum.org/4th-students-competition/) ή
προμηθευτείτε την από το γραφείο μας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην αίτηση συμμετοχής
και επισυνάψτε την με ασφάλεια στο πίσω μέρος του έργου σας.
(2) Άδεια γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα είναι απαραίτητη για συμμετοχή στο διαγωνισμό
(αναφέρεται στην αίτηση, δεν χρειάζεται να επισυναφθεί επιπλέον έντυπο).
(3) Διεύθυνση Προορισμού
CYPRUS INTEGRITY FORUM
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3, 3ος όροφος, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: 22 025772

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί αυστηρά σε ένα στάδιο από τριμελή επιτροπή για κάθε
κατηγορία, δηλαδή τρία έμπειρα άτομα στην κατηγορία ζωγραφική και τρία έμπειρα άτομα
στην κατηγορία ποίηση.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών είναι τα εξής:
1. Σαφήνεια στην έκφραση των ιδεών (25%)
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Δηλαδή, το θέμα θα πρέπει να είναι εντός του τίτλου του διαγωνισμού και να μπορεί
εύκολα κάποιο άτομο να αντιληφθεί τη θεματολογία χωρίς να έχει δει τον τίτλο.
2. Πρωτοτυπία της Ιδέας (35%)
Σημαντικό κριτήριο θα αποτελεί η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα των έργων έτσι ώστε να
ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για το φαινόμενο της διαφθοράς.
3. Βαθμός δυσκολίας (20%)
Έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα από καλλιτεχνική σκοπιά, την πρωτοτυπία όσον αφορά
την επιλογή των υλικών (ισχύει για τη ζωγραφική), την πρωτοτυπία όσον αφορά στο νόημα
που θα αποδίδεται στους στίχους (ισχύει για την ποίηση) και τη δυνατότητα ποιοτικής
τελικής αναπαραγωγής.
4. Προβολή έργου στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα (15%)
Έμφαση στον τρόπο που θα προβληθεί το έργο των μαθητών στην κυπριακή κοινωνία.
Στόχος είναι μέσω της προβολής του σχεδίου να γίνει ευαισθητοποίηση όσο το δυνατό
περισσότερων πολιτών για το φαινόμενο της διαφθοράς.

Βράβευση
Ένα έπαθλο θα δοθεί αντίστοιχα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή σε κάθε ηλικιακή κατηγορία,
αντίστοιχα στη ζωγραφική και την ποίηση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να δώσει και
δεύτερο βραβείο στην 1η, 2η ή και 3η θέση εφόσον το θεωρήσει απαραίτητο.
Στα υπόλοιπα έργα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα δοθεί πιστοποιητικό
συμμετοχής.
Για την τελετή βράβευσης (που και πότε), θα ενημερωθούν όλα τα σχολεία και οι νικητές.
Σχετικές ενημερώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Φόρουμ
Ακεραιότητας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (http://cyprusintegrityforum.org/4thstudents-competition/, https://www.facebook.com/CYintegrityforum/).
Το Γραφείο Διαχείρισης θα επικοινωνήσει με τους νικητές (στην περίπτωση ομάδας, με το
υπεύθυνο άτομο).

Τι Πρέπει να Θυμάστε
- Υποβολές που έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί, υποβολές που έχουν λάβει μέρος σε
άλλους διαγωνισμούς και υποβολές που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων δεν
θα γίνονται δεκτές.
- Πολλαπλές υποβολές επιτρέπονται από το ίδιο άτομο, ωστόσο, μόνο ένα βραβείο μπορεί
να απονέμεται ανά άτομο.
- Μέλη οικογενειών που είναι μέλη του ΔΣ στο Cyprus Integrity Forum δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
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- Τα στοιχεία επικοινωνίας θα είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού ή και για μελλοντική επικοινωνία του Cyprus Integrity
Forum για θέματα που αφορούν αποκλειστικά το αντικείμενο μελέτης τoυ, που είναι η
αντιμετώπιση της διαφθοράς και η προώθηση της διαφάνειας. Οι όποιες ιδιωτικές
πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιηθούν για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε το οποιοδήποτε έργο έχει υποβληθεί σαν
συμμετοχή για το διαγωνισμό.
- Όλα τα δικαιώματα για τα υποβαλλόμενα έργα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να
περιορίζονται σε αυτά, των δικαιωμάτων της έκδοσης, χρήσης, προσαρμογής, επεξεργασίας
και αναθεώρησης θα ανήκουν στο Cyprus Integrity Forum.
- Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημίσεις και έντυπα υλικά
του Cyprus Integrity Forum για διαφημιστικούς σκοπούς.
- Το δικαίωμα του βραβείου δεν μεταβιβάζεται ούτε πωλείται σε τρίτους.

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών
Σκοποί χρήσης:
- Ενημέρωση για την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του παρόντος
διαγωνισμού.
- Λαμβανομένων όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, η όποια χρήση κρίνεται
απαραίτητη από το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας για τη δίκαιη και ασφαλή διεξαγωγή
του διαγωνισμού.
* Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους: Με εξαίρεση την παροχή προσωπικών
πληροφοριών σε συμβαλλόμενα μέρη που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του παρόντος
διαγωνισμού, οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς την
άδεια του ενδιαφερομένου ατόμου.
* Για τη λειτουργία και διαχείριση του παρόντος διαγωνισμού, οι προσωπικές πληροφορίες
θα φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο που διαθέτει το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας.
* Τα έργα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προβολής του διαγωνισμού, του
προγράμματος «Ακεραιότητα, Διαφάνεια & Εκπαίδευση» και τη γενικότερη δράση του
Οργανισμού.
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