УСЛОВИЯ
- Участие в конкурсе открыто всем детям из России в возрасте от 7 до 12 лет.
-Размер работы не должен превышать страницу формата А3. Для рисования можно
использовать: карандаши, акварель, мелки, гуашь, масляные краски, чернила.
Допускаются коллажи и другие виды изобразительного искусства при условии, что они
не трехмерные.
- Работы должны быть отправлены в электронном виде (отсканированные и в формате
Jpeg с анализом 300 точек на дюйм) на электронную почту: contestgreece@gmail.com
до 1 февраля 2020 года. Работы, которые будут отправлены позднее 1 февраля 2020
года, будут использованы в будущих мероприятиях о конкурсе, но не будут участвовать
в самом конкурсе. Также, участники конкурса должны отправить оригиналы своих
работ по адресу: 123001, Москва, ул. Спиридоновка дом 14, Отдел Печати и
Коммуникаций посольства Греции в Москве для того, чтобы они могли быть
использованы на выставках и различных акциях продвижения конкурса от Отдела
Печати и Коммуникаций Посольства Греции в Москве.
- Для того, чтобы участие считался действительным, работы должны обязательно
сопровождаться заполненной анкетой (файл во вложении). Рисунки, отправленные без
заполненной анкеты, не могут участвовать в конкурсе.
- Принимая участие в конкурсе, вы предоставляете право Отделу Печати и
Коммуникаций Посольства Греции в Москве использовать отправленные работы
любым образом для своих целей.
Более подробную информацию о конкурсе вы можете получить на сайте
www.elru2016.gr
Контактная информация:
Нестор Тировузис
Отдел Печати и Коммуникаций
Посольства Греции в Москве
ул. Спиридоновка 14
Москва 123001
Тел.: + 7495-5393865, -67
факс: + 7495-5393866
электронная почта: gtemosxas@gmail.com
Сроки проведения конкурса:
Начало конкурса – 10.09.2019
Завершение первого этапа/приема рисунков - 01.02.2020
Объявление списка финалистов и размещение их рисунков на сайте- 01.03.2020
Завершение второго этапа/онлайн общественного голосования – 01.04.2020
Объявление победителей - 10.04.2020

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, είτε ατομικά είτε μέσω του σχολείου τους,
παιδιά από τη Ρωσία ηλικίας 7 έως 12 ετών.
-Τα έργα δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μέγεθος μία σελίδα Α3. Για την υλοποίηση μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μολύβια, νερομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ, ξηροπαστέλ, μελάνια,
ακουαρέλες. Επιτρέπονται κολάζ και επίπεδες κατασκευές όπως και κάθε άλλο μέσον υπό
τον όρο ότι κανένα έργο δεν έχει τρεις διαστάσεις.
- Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
contestgreece@gmail.com, σκαναρισμένα σε μορφή jpeg και ανάλυση dpi 300, έως τις 1
Φεβρουαρίου 2020. Τυχόν συμμετοχές που αποσταλούν αργότερα θα ληφθούν υπόψη σε
ενδεχόμενες εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις και δράσεις σχετικά με τον διαγωνισμό αλλά όχι
στο διαγωνιστικό τμήμα. Παράλληλα, θα ήταν χρήσιμο να μας στείλετε και τα πρωτότυπα
έργα σας στη διεύθυνση : 123001, Moscow, Spiridonovka 14, Press & Communication
Office Embassy of Greece, ώστε να αξιοποιηθούν σε εκθέσεις και ποικίλες δράσεις
προβολής του διαγωνισμού που συμμετείχαν από το ΓΤΕ Μόσχας.
- Για να θεωρηθεί έγκυρη μία συμμετοχή θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από
συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επισυνάπτεται. Καμία συμμετοχή δεν θα
ληφθεί υπόψη, χωρίς την συνοδευτική αίτηση.
- Με τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό παραχωρείτε το δικαίωμα στο ΓΤΕ Μόσχας να
αξιοποιεί το υποβληθέν έργο με κάθε τρόπο κρίνει σκόπιμο για την εξυπηρέτηση των
στόχων του.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και νέα μπορείτε να λαμβάνετε στην
ιστοσελίδα www.elru2016.gr.
Επικοινωνία:
Tyrovouzis Nestor
Press & Communication Office
Embassy of Greece
Spiridonovka 14
Moscow 123001
Tel.: +7495-5393865, -67
fax : +7495-5393866
e-mail: gtemosxas@gmail.com
Προθεσμίες διεξαγωγής:
Εκκίνηση διαγωνισμού - 10.09.2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έργων – 01.02.2020
Ανακοίνωση βραχείας λίστας και ανάρτηση στην ιστοσελίδα για ψηφοφορία από κοινό 01.03.2020
Καταληκτική Ημερομηνία για την ψηφοφορία από κοινό – 01.04.2020
Ανακοίνωση νικητών - 10.04.2020

