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Διαγωνισμός Ζωγραφικής 

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας (ΜΑΦ) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» διοργανώνει διαγωνισμό 

ζωγραφικής με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην εθελοντική διακονία  και τις 

αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας καθώς και την έκφραση των εικαστικών τους 

δεξιοτήτων. 

 

Όροι του Διαγωνισμού: 

 Το θέμα του Διαγωνισμού είναι: «Ανακουφιστική Φροντίδα, ας μην αφήσουμε κανέναv 

χωρίς τη φροντίδα που χρειάζεται στην ασθένεια». 

 Γίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές από μαθητές Δ΄– ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 

από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. 

 Κάθε παιδί μπορεί να λάβει  μέρος στον διαγωνισμό με ένα μόνο ατομικό έργο.  

 Τα έργα πρέπει να είναι δημιουργίες των παιδιών χωρίς παρέμβαση τρίτων. 

 Τα έργα θα πρέπει να γίνουν σε χαρτί ακουαρέλας διαστάσεων έως Α3. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όλες οι τεχνικές (νερομπογιές, ξυλομπογιές, τέμπερες, κηρομπογιές, κολάζ, 

μεικτές τεχνικές κ.α.). Θα γίνουν ισότιμα δεκτά και έργα φτιαγμένα σε Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή.  

 Με στόχο την διατήρηση της ανωνυμίας και την διαφάνεια των αποτελεσμάτων, το 

ονοματεπώνυμο του παιδιού θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση που συνοδεύει το έργο. 

Αν επιθυμεί το παιδί να αναγράψει το όνομά του και στο έργο, αυτό θα πρέπει να αναγραφεί 

στην πίσω όψη, όχι στην μπροστινή για έντυπα έργα ή σε ξεχωριστή σελίδα για ηλεκτρονικά 

έργα. Έργα τα οποία θα αναγράφουν σε ορατό σημείο το ονοματεπώνυμο του παιδιού δε θα 

συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. 

 Η λήξη του διαγωνισμού ορίζεται την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, οπότε τα έργα θα 

πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έως αυτή την ημερομηνία. 

 Για την υποβολή των έντυπων έργων: Κάθε συμμετοχή θα παραδίδεται σε κλειστό φάκελο ο 

οποίος απ' έξω θα έχει την ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ» και θα 

περιλαμβάνει το έργο και την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

Γονέα/Κηδεμόνα. Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 

(Αγ. Δημητρίου 23, 19004 Σπάτα) ή να παραδίδονται στη Γραμματεία της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 

(Αγ. Δημητρίου 23, 19004 Σπάτα) αποκλειστικά καθημερινές 08.00-15.00 (όχι 

Σαββατοκύριακα ή απογεύματα). 

 Για την υποβολή των ηλεκτρονικών έργων: Κάθε συμμετοχή θα αποστέλλεται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση art@galilee.gr με θέμα: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ» και θα περιλαμβάνει το έργο και την σκαναρισμένη αίτηση συμμετοχής 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Γονέα/Κηδεμόνα. 

 Τα έργα πιθανά να αξιοποιηθούν μελλοντικά, χωρίς την αναφορά προσωπικών δεδομένων και 

χωρίς άλλη προηγούμενη συνεννόηση με τους δημιουργούς ή/και τους γονείς/κηδεμόνες στην 



ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μονάδας για την προβολή του έργου της, 

για τον στολισμό χώρων ή για τη δημιουργία προϊόντων της Μονάδας. 

 Τα έργα θα εξεταστούν από επιτροπή προσώπων σχετικών με τα εικαστικά ή/και την 

εκπαίδευση, η οποία θα οριστεί από την ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Θα βραβευθούν τα τρία καλύτερα 

για κάθε σχολική βαθμίδα, με ξεχωριστά βραβεία ανά βαθμίδα. 

 Η ανακοίνωση των τριών πρώτων (3) νικητών για κάθε μία από τις τρεις (3) κατηγορίες (ανά 

σχολική βαθμίδα) και η παραλαβή των ονομαστικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε 

εορταστική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις 

της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στα Σπάτα. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της 

εκδήλωσης θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Εάν κάποιος από τους νικητές δεν 

δύναται να συμμετάσχει στην εκδήλωση, δεν χάνει το βραβείο του και θα το παραλάβει 

κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». 

 Φωτογραφίες από την εκδήλωση συνοδευόμενες από φωτογραφίες των βραβευμένων έργων 

και αναφορά του ονοματεπωνύμου του αντίστοιχου δημιουργού θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα  και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μονάδας.  

 Τα βραβεία είναι: 

 

 Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού:  

 1ο βραβείο: Μια υποβρύχια κάμερα 

 2ο βραβείο: Ένα πατίνι 

 3ο βραβείο: Μια δωροεπιταγή 50€ για αγορές από κατάστημα με είδη ζωγραφικής 

τέχνης 

 Γυμνάσιο:  

 1ο βραβείο:  Ένα ασύρματο ηχείο 

 2ο βραβείο: Μια υποβρύχια κάμερα 

 3ο βραβείο: Μια δωροεπιταγή 50€ για αγορές από κατάστημα με είδη 

ζωγραφικής τέχνης 

 Λύκειο:  

 1ο βραβείο:  Μια ψηφιακή γραφίδα 

 2ο βραβείο:  Ασύρματα ακουστικά 

 3ο βραβείο: Ένα ασύρματο ηχείο 

 

 Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βεβαίωση συμμετοχής 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση. 

 Τα έργα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, μετά το πέρας αυτού, παραμένουν στη ΜΑΦ 

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ», φυλάσσονται ασφαλώς και δεν επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους. Η ΜΑΦ 

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» αποκτά το δικαίωμα χρήσης τους για τη διακόσμηση και την προβολή́ του έργου 

της μέσω εκδόσεων και λοιπών δημοσιεύσεων. Ειδικότερα, φωτογραφίες των έργων μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», για τη δημιουργία προϊόντων και ενημερωτικού υλικού της Μονάδας με στόχο 

τη διάδοση, προώθηση και ενίσχυση της αφιλοκερδούς δραστηριότητας της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 

και των αρχών της Ανακουφιστικής Φροντίδας κ.ά. 
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Εκδήλωση απονομής: 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομής των βραβείων θα ληφθούν φωτογραφίες των 

βραβευθέντων, των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των κηδεμόνων τους από 

φωτογράφο επιλογής της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Οι φωτογραφίες αυτές θα ανήκουν και θα 

παραμείνουν στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Θα χρησιμοποιηθούν από τη Μονάδα για τη δημοσιοποίηση 

του διαγωνισμού στον ιστότοπο www.galilee.gr, στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης καθώς 

και σε ενημερωτικά φυλλάδια που θα διανεμηθούν εντύπως και θα αναρτηθούν στο 

διαδίκτυο. 

Όποια φωτογραφία από αυτή την εκδήλωση χρησιμοποιηθεί θα γίνει χωρίς αναφορά του 

ονόματος του προσώπου που απεικονίζει, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική γραπτή συμφωνία. 

 

  



ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, γονείς/κηδεμόνας 

τ.... μαθητ…………............................................................................................................................. 

δηλώνουμε/-ω ότι ενημερωθήκαμε/-α για τους όρους συμμετοχής του Διαγωνισμού Ζωγραφικής και 

συναινούμε/-ώ στη συμμετοχή τ…..  σε αυτόν. 

Τάξη που φοιτά το παιδί: ........................................ 

Συμφωνούμε με τη χρήση των φωτογραφιών που θα ληφθούν κατά την εκδήλωση απονομής για τους 

ανωτέρω σκοπούς  ☐ΝΑΙ             ☐ΟΧΙ  

Επιθυμούμε να ενημερωνόμαστε από τη ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» για τις δράσεις της   ☐ ΝΑΙ            ☐ ΟΧΙ         

Στο email: …………….. 

Οι γονείς/οι έχοντες την επιμέλεια: 

Ημερομηνία:  

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                               ☐ Δεν υπάρχει 2ος γονέας         

Προσωπικά Δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα σας και των μαθητών/-τριών (ονοματεπώνυμο, τάξη φοίτησης, τηλέφωνο, 
email) θα συλλεγούν και θα διατηρηθούν στο αρχείο του διαγωνισμού με ασφάλεια από τη ΜΑΦ 
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Ομοίως και οι φωτογραφίες που θα 
ληφθούν στη διάρκεια της εκδήλωσης  απονομής. Έχετε δικαίωμα, όποτε θελήσετε, να ζητήσετε να 
διαγράψουμε τα στοιχεία σας και να μην προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία. Για κάθε απορία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στο 
τηλέφωνο 210-6635955 και στο email: dpo@galilee.gr.  

 

Για οποιαδήποτε απορία για τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στην  κα Δήμητρα 
Φωτεινοπούλου στο art@galilee.gr ή στο 210 - 6635955 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 


