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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Συµµετοχή στο διαγωνισµό γελοιογραφίας του Δήµου Ναυπλιέων µε θέµα:
«Φωτεινοί Παντογνώστες»

Επώνυµο:
Ηλικία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Κιν. Τηλέφωνο:
e-mail:
Σχολείο / Τάξη (για µαθητές) ή εταιρεία (για επαγγελµατίες σχεδιαστές):

Ονοµατεπώνυµο Γονέων / Κηδεµόνων (για µεµονωµένους ανηλίκους):

Υπεύθ. Εκπαιδευτικός (για οργανωµένη συµµετοχή σχολείου):

Καταθέτω στον Δήµο Ναυπλιέων το
περιέχει :

έργο σε ηλεκτρονική

µορφή, που

α)
Ηµεροµηνία..............................

Υπογραφή (για ενηλίκους /υπεύθυνο εκπαιδευτικό)

Υπογραφή Γονέων/Κηδεµόνων (για ανήλικους)

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλοι,
µαθητές όλων των βαθµίδων, σπουδαστές και ενήλικες (επαγγελµατίες ή
µη). 2. Οι συµµετοχές µπορούν να είναι ατοµικές ή οµαδικές (τάξεις –
σχολεία, δηµιουργικά γραφεία κ.ά.). Σε περίπτωση που κάποια οµάδα
κερδίσει βραβείο ή έπαινο, το βραβείο ή ο έπαινος θα µοιραστεί ισόποσα
στα µέλη της οµάδας. 3. Κάθε συµµετέχων έχει δικαίωµα µίας συµµετοχής
στο διαγωνισµό, δηλαδή δεν µπορεί να συµµετάσχει ως µέλος σε
περισσότερες από µία οµάδες ούτε να συµµετάσχει και ατοµικά και ως
µέλος οµάδας. 4. Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να βρει κάθε
ενδιαφερόµενος στο site του Δήµου Ναυπλιέων www.nafplio.gr. 5. Θα
θεωρηθούν έγκυρες και θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό όσες συµµετοχές
αποσταλούν µέχρι 16/03/2015 (ηµεροµηνία παραλαβής από τον Δήµο
Ναυπλιέων). Στον επισυναπτόµενο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η
φράση: «Για το διαγωνισµό γελοιογραφίας µε κεντρικό σύνθηµα: Φωτεινοί
Παντογνώστες». 6. Από το διαγωνισµό εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στον
Δήµο Ναυπλιέων και τον ΔΟΠΠΑΤ και οι συγγενείς τους πρώτου βαθµού. 7.
Την ευθύνη για την επίβλεψη των ανηλίκων κατά το στάδιο της
κατασκευής και του σχεδιασµού φέρουν αποκλειστικά οι γονείς/κηδεµόνες.
8. Υποχρεωτικά µαζί µε την γελοιογραφία
θα πρέπει να αποστέλλεται
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη η αίτηση συµµετοχής από κάθε ένα
συµµετέχοντα σε περίπτωση οµάδας και από τους γονείς/κηδεµόνες σε
περίπτωση συµµετοχής ανηλίκων µε επισυναπτόµενους τους παρόντες
όρους. Σε περίπτωση συµµετοχής σχολείου ή σχολικής τάξης την αίτηση
συµµετοχής δύναται να υπογράφει µόνο ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός,
εφόσον εξασφαλιστεί η συναίνεση των γονέων και κηδεµόνων των παιδιών
που έχουν συµµετάσχει. Απουσία της αίτησης συµµετοχής σηµαίνει
αυτόµατο αποκλεισµό από το διαγωνισµό. 9. Οι συµµετέχοντες µε την
υποβολή της συµµετοχής τους στο διαγωνισµό µεταβιβάζουν στον Δήµο
Ναυπλιέων, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές και για όλο τον κόσµο άπαντα τα
απαλλοτριωτά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των έργων τους και
ιδίως τα δικαιώµατα δηµοσίευσης, παρουσίασης στο κοινό, χρήσης,
έκδοσης, αναπαραγωγής και εκµετάλλευσης σε περίπτωση που τα έργα
αυτά διακριθούν. Όλα ή κάποια από τα διακριθέντα έργα δύναται να
τυπωθούν, να εκδοθούν, να δηµοσιευθούν, να αναπαραχθούν, να
εκτεθούν και να αποτελέσουν επικοινωνιακό υλικό (αφίσες, πανό, κάρτες,
διάκοσµο του Δήµου Ναυπλιέων κ.ά.) για τον Δήµο Ναυπλιέων. Η τεχνική
που θα χρησιµοποιηθεί είναι ελεύθερη 10. Τα έργα που θα κατατεθούν από
τους διαγωνιζόµενους, είτε διακριθούν είτε όχι, δεν επιστρέφονται. Τα έργα
θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά σε µορφή 300 DPI,TIFF,CMYK, PDF ή
Illustrator, Το µέγεθος των αρχείων πρέπει να είναι 25Χ35cm 11. Οι
διαγωνιζόµενοι εγγυώνται ότι τα έργα δεν έχουν ξαναδηµοσιευθεί. 12.Η
επιλογή των νικητών θα γίνει από επιτροπή αποτελούµενη από τους
Μιχάλη Κουντούρη (γελοιογράφο στην εφηµερίδα Η Εφηµερίδα των
Συντακτών), Ηλία Μακρή (γελοιογράφο, πρόεδρο της Λέσχης Ελλήνων
Γελοιογράφων), Έφη Ξένου (γελοιογράφο των εφηµερίδων Βήµα και Νέα),
Βλάντιµιρ Ραντιµπράτοβιτς (εικονογράφο), και Μιχάλη Αντωνόπουλο
(γραφίστα, νικητή του διαγωνισµού γελοιογραφίας 2014) κατά την
απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της ως προς την επιλογή. Οι

νικητές θα ανακοινωθούν στις 21/03/2015. Η απονοµή θα γίνει στην
πλατεία Συντάγµατος,, στο Ναύπλιο σε ειδική εκδήλωση µε αφορµή τα
εγκαίνια της έκθεσης γελοιογραφίας . 13. Οι νικητές θα ενηµερωθούν
τηλεφωνικά και θα αναγραφούν στην ιστοσελίδα των του Δήµου
Ναυπλιέων www.nafplio.gr, 14. Σε περίπτωση κατά την οποία οι
εκπρόσωποι του Δήµου Ναυπλιέων
δεν καταφέρουν να έλθουν σε
τηλεφωνική επικοινωνία µε τους νικητές εντός ενός µήνα από την
ηµεροµηνία επιλογής τους, ο Δήµος Ναυπλιέων δε θα φέρει καµία ευθύνη
και θα δικαιούται να επιλέξει άλλους νικητές εκ των συµµετεχόντων, οι
οποίοι και θα λάβουν το έπαθλο. Οι αρχικοί νικητές δε θα αποκτούν κανένα
δικαίωµα ή απαίτηση κατά του Δήµου Ναυπλιέων στην περίπτωση αυτή.
15. Ο Δήµος Ναυπλιέων διατηρεί το δικαίωµα της ελεύθερης ανάκλησης,
µαταίωσης ή αναβολής της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και το
δικαίωµα να µην ανακηρύξουν νικητή και να µην δώσουν βραβείο ή/και
έπαινο σε κάποια ή κάποιες οµάδες. 16. Με τη συµπλήρωση και αποστολή
του παρόντος συγκατατίθεσθε στην τήρηση των στοιχείων σας από τον
Δήµο Ναυπλιέων προς τους σκοπούς του διαγωνισµού. 17. Συµµετοχή στο
διαγωνισµό σηµαίνει πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω
όρων. Ο Δήµος Ναυπλιέων
διατηρεί
το δικαίωµα να αλλάξει τους
παραπάνω όρους εφόσον κριθεί απαραίτητο, χωρίς προειδοποίηση.

