ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2019
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ GRAFFITI ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1)

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την
EAST WEST GREECE, διοργανώνουν διαγωνισμό graffiti με θέμα την
προστασία του περιβάλλοντος. Οι καλλιτέχνες καλούνται να δώσουν το
μήνυμα τους βάφοντας έξι κάδους ανακύκλωσης ρούχων. Οι κάδοι θα βαφούν
περιμετρικά στις τρεις εκ των τεσσάρων πλευρές τους.

2)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στο διαγωνισμό μπορούν να
συμμετάσχουν μεμονωμένοι καλλιτέχνες ή ομάδες καλλιτεχνών. Σε κάθε ομάδα
θα μπορούν να συμμετέχουν κατ΄ανώτατο 3 άτομα. Οι καλλιτέχνες θα πρέπει
να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3)

Τόπος, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, στην Πλατεία Προσφυγικού
Ελληνισμού (Δημαρχείο Καλαμαριάς) από τις 17:00 – 21:00. Οι καλλιτέχνες θα
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα σχέδια τους μέχρι τις 20:30 ενώ στη συνέχεια
θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η απονομή των επάθλων.

4)

Δηλώσεις συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα
πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο ακόλουθο e-mail:
t.k@eastwest-greece.com μέχρι την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, 16:00. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας με ανώτατο όριο συμμετοχών τους 6 (έξι) υποψήφιους
(ατομική ή ομαδική υποψηφιότητα).

5)

Απαιτούμενα υλικά: Οι υποψήφιοι καλλιτέχνες μπορούν να επιλέξουν το είδος
των απαιτούμενων υλικών. Το κόστος προμήθειας των υλικών θα βαρύνει τους
ίδιους τους υποψηφίους.

6)

Διαδικασία αξιολόγησης:
Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει έπειτα από ψηφοφορία του κοινού
(20%) και τριμελούς επιτροπής που θα συσταθεί από τους διοργανωτές (80%).
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή
είναι τα ακόλουθα:
Θεματολογία – Σαφήνεια (40 %). Θα αξιολογηθούν τα σχέδια ως προς την
σχέση τους με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Πρωτοτυπία της Ιδέας - Φαντασία (30%). Σημαντικό κριτήριο θα αποτελεί η
πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα των σχεδίων.
Βαθμός δυσκολίας – Ποιότητα του έργου από καλλιτεχνική σκοπιά (30%).
Με το κριτήριο αυτό δίδεται έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα από
καλλιτεχνική σκοπιά.

7)

Βραβεία: Οι τρεις πρώτοι στην κατάταξη θα αμειφθούν με χρηματικό έπαθλο,
και συγκεκριμένα, ο πρώτος που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία θα
αμειφθεί με το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Ο δεύτερος με την αμέσως
μικρότερη βαθμολογία θα παραλάβει το ποσό των 100 ευρώ. Και τέλος, ο τρίτος
θα παραλάβει το ποσό των 50 ευρώ. Τα χρηματικά έπαθλα θα δοθούν στους
νικητές την ίδια ημέρα, μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

8)

Προσωπικά δεδομένα: Ο Διοργανωτής του διαγωνισμού διατηρεί αρχείο των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης
των νικητών και παράδοσης των βραβείων.

Μετά την ολοκλήρωση του

διαγωνισμού το αρχείο καταστρέφεται.
9)

Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των κανονισμών του παρόντος
διαγωνισμού

10)

Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό
οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: +30 23100
24911, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 08:00
έως τις 16:00 ή να αποστείλει e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
t.k@eastwest-greece.com.

