
 

 

Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτον 2ο διαγωνιςμό ηωγραφικισ με κζμα 

«Θαλαςςινά Χριςτοφγεννα» ςτο CRETAquarium  

ασ αρζςει θ ηωγραφικι;  Αγαπάτε το βυκό τθσ κάλαςςασ;  Μιπωσ ανυπομονείτε και για τα 

Χριςτοφγεννα…; Κι εμείσ ςτο Ενυδρείο Κριτθσ το ίδιο! Για το λόγο αυτό οργανϊνουμε τον 

2ο διαγωνιςμό ηωγραφικισ για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ του Δθμοτικοφ χολείου.  

ασ καλοφμε λοιπόν να ςκεφτείτε τθ κάλαςςα με όλουσ τουσ οργανιςμοφσ που ηουν ςε 

αυτι και με ό,τι ςασ λζει θ φανταςία ςασ να ηωγραφίςετε ελεφκερα το δικό ςασ ζργο. 

Οι δζκα καλφτερεσ ηωγραφιζσ κα επιλεγοφν από τθν οργανωτικι ομάδα του Ενυδρείου με 

τθ βοικεια των μαςκότ μασ, τθσ ΜΙΚΑ και του 8ΠΟΤ. Ζπειτα, κα βυκιςτοφν και κα 

εκτεκοφν ςε χϊρο εντόσ των δεξαμενϊν του Ενυδρείου ςτισ 23 Δεκεμβρίου.  

Σα ζργα κα μείνουν εκεί για όλθ τθ διάρκεια των χριςτουγεννιάτικων εορταςτικϊν 

εκδθλϊςεων και μζχρι τθν θμζρα των Θεοφανείων. Επίςθσ, τα ζργα των παιδιϊν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ διακόςμθςθ του χριςτουγεννιάτικου προγράμματοσ του 

CRETAquarium.  

Ο κάκε ςυμμετζχοντασ που θ ηωγραφιά του κα βραβευτεί κα λάβει δφο προςκλιςεισ για 

δωρεάν επίςκεψθ ςτο Ενυδρείο. 

 

Οριςτικι υποβολι ζργων με αποςτολι ζωσ τισ 14 Δεκεμβρίου 2019 με ςφραγίδα 

ταχυδρομείου. 

 

 

Από τθν ομάδα εκπαίδευςθσ του CRETAquarium 

 

 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλϊ διαβάςτε το παράρτθμα (ςελ. 2) 
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Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ 

- Η κεματολογία είναι καλό να εςτιάηει και να ςχετίηεται με τθ κάλαςςα και τα 

Χριςτοφγεννα. 

- Σα υλικά είναι ελεφκερα. Θα μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε μολφβι, κραγιόν, 

ξυλομπογιζσ, μαρκαδόρουσ, τζμπερεσ, κολάη ι οτιδιποτε  άλλο εςείσ νομίηετε. 

-Σο μζγεκοσ ζργου μπορεί να είναι A4 (210Χ300 εκ.). 

-τθν μπροςτινι όψθ του ζργου μπορείτε να γράψετε το μικρό ςασ όνομα. 

-τθν πίςω όψθ του ζργου είναι απαραίτθτο να αναφζρετε ονοματεπϊνυμο, τάξθ, ςχολείο 

και τθλζφωνο επικοινωνίασ. τα ςτοιχεία αυτά κα ζχει πρόςβαςθ μόνο θ επιτροπι που κα 

προβεί ςτθ βράβευςθ. Διευκρινίηουμε ότι τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία κα προςτατευκοφν 

αυςτθρά. 

-κα γίνουν αναφορζσ για τθ δράςθ ςτα τοπικά ΜΜΕ και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

του Ενυδρείου. 

-ε περίπτωςθ που θ ςυμμετοχι είναι μεγάλθ τα ζργα κα χωριςτοφν ςε δφο κατθγορίεσ. 

Μία κατθγορία για τθν Αϋ, Βϋ και Γϋ τάξθ και μια για τθ Δ, τθν Εϋ και τθ τϋ. τθν κάκε 

κατθγορία κα βραβευτοφν 5 ζργα. υνολικά κα  βραβευτοφν 10 ζργα. 

- Η αποςτολι των ζργων για τθ ςυμμετοχι κα πρζπει να γίνει από το κάκε ςχολείο χωριςτά.  

Ημερομθνία ταχυδρομείου 14-12-2019 

τοιχεία αποςτολισ  : 

ΕΝΤΔΡΕΙΟ ΚΡΗΣΗ  

ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΟΤΡΝΩΝ  

Σ. Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ  

τθλ.: 281 033 7888, 281 033 7891 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ηωγραφικισ 

 

 


