
 

 
 

Θέμα: Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 

Προθεσμία υποβολής έργων 31 Αυγούστου 
                    

Όροι Συμμετοχής 
• Οι Γελοιογραφίες να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες 

• Έργα μέχρι 3 να είναι δυνατή η εκτύπωση σε Α3 μέγεθος και να υπάρχει περιθώριο   

              γύρω από το έργο. Η εκτύπωση και έκθεση μπορεί να γίνει σε Α4. 

 

• Ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi 

• Κατά προτίμηση τα έργα να είναι χωρίς κείμενο ή σχόλια. Σε περίπτωση που έχουν    

               να χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε η Ελληνική ή η Αγγλική γλώσσα. 

 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση κολάζ. 

• Τα έργα να σταλούν μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

• Οι γελοιογραφίες που κρίνονται από την Κριτική Επιτροπή ότι είναι αντίγραφα                   

               έργων άλλων Γελοιογράφων θα αποκλείονται. 

 

• Τα έργα θα πρέπει να μην έχουν  δημοσιευθεί στο παρελθόν και να μην έχουν   

               συμμετάσχει σε άλλη Έκθεση. 

 

• Να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο 

• Σύντομο βιογραφικό του Καλλιτέχνη, το e-mail, το Skype (εφ΄όσον υπάρχει) και  

               οπωσδήποτε η ταχυδρομική διεύθυνση. 

 

• Όλα τα έργα που θα συμμετέχουν στην Έκθεση μπορεί να εκτεθούν σε   

               περιοδεύουσα  Έκθεση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

 

• Τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μη κερδοσκοπική χρήση και   

               Φυσικά με αναγραφή του δημιουργού και της διοργάνωσης. 

 

•  Έργα που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα γίνονται   

               δεκτά και ο δημιουργός θα ενημερώνεται με απαντητικό e-mail. 

 



 

 
Έκθεση 

• Θα εκτεθούν μέχρι 100 έργα που θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. 

• Την απονομή των Βραβείων θα την αποφασίσει η Κριτική Επιτροπή. 

• Στην Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν άνθρωποι των Γραμμάτων και Τεχνών  

               εγνωσμένου κύρους.   

 

Δικαιώματα 

• Τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημερωτική προβολή της Έκθεσης.  

               Σε καμία περίπτωση  δεν θα πωλούνται τα ίδια ή αντίγραφα τους. Απαγορεύεται   

               επίσης η με κάθε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου της  

               Έκθεσης. 

 

• Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες δεν θα λάβουν κανενός είδους αμοιβή για τη  

               συμμετοχή τους. 

 

• Τα πνευματικά δικαιώματα της Έκθεσης ανήκουν στους διοργανωτές από κοινού,  

               τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και το Εργαστήρι. 

 

• Η συμμετοχή στην Έκθεση σημαίνει πλήρη αποδοχή των παραπάνω. 

• Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ψηφιακό κατάλογο της Έκθεσης μέσω e-mail. 

 

Υποβολή έργων μέχρι 31 Αυγούστου 
Διεύθυνση αποστολής Γελοιογραφιών: 

e-mail: cartoondafniymittos@gmail.com 

 

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν με βάση 

τις υγειονομικές συνθήκες. 
                            

Η Έκθεση θα έχει και διαγωνιστικό χαρακτήρα. 

Θα βραβευθούν τα καλύτερα έργα. 
 

1ο Βραβείο  500 Ευρώ 
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2ο Βραβείο  300 Ευρώ 

 

3ο Βραβείο  100 Ευρώ 

 

4ο Βραβείο Λεύκωμα με έργα του εξπρεσιονιστή Ζωγράφου Γεωργίου 

Μπουζιάνη (στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα) έκδοση του Μουσείου 

Μπενάκη 

 

5ο Βραβείο Βιβλίο ή CD  

 

Επίσης θα απονεμηθούν και 10 Έπαινοι.  

Όλοι οι συμμετέχοντες των οποίων τα έργα  θα εκτεθούν θα λάβουν ψηφιακά 

Αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής. 
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή  

            Ο Συντονιστής                                                                   Ο Πρόεδρος 

Γιάννης Κάλτσας                                                        Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος 

                Εργαστήρι                                                            Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού 


