
ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για ατομική συμμετοχή: 
(η κάθε συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από ξεχωριστή φόρμα)

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΑΞΗ  προνήπιο  νήπιο  α’    β’    γ’    δ’    ε’    στ’        δημοτικού   

ΟΝΟ/ΜΟ ΓΟΝΕΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ       ΚΙΝ.

EMAIL ΓΟΝΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Για σχολικές συμμετοχές: 
(η συμμετοχή κάθε τμήματος πρέπει να συνοδεύεται από μία φόρμα συμμετοχής και 
στο κάθε έργο να αναγράφεται το όνομα, η ηλικία και η τάξη του παιδιού)

ΟΝΟ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΝ.      EMAIL 
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ      ΤΗΛ.
ΤΑΞΗ  προνήπιο  νήπιο  α’    β’    γ’    δ’    ε’    στ’        δημοτικού   

ΠΑΙΔΙΑ! Μη ξεχάσετε να γράψετε το όνομα και την ηλικία σας στο πλαίσιο στη μπροστινή όψη 
της ζωγραφιάς. Με την αποστολή των έργων σας δίνετε ταυτόχρονα στο Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης και στους χορηγούς το δικαίωμα χρήσης των έργων για προωθητικές ενέργείες. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
• Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΜΟΝΟ μαρκαδόρους ή/και ξυλομπογίες ή/και 
ακουαρέλλες
• Οι νικητές από κάθε ηλικία θα επιλεγούν από επιτροπή του Μουσείου
• Το Μουσείο θα επιλέξει ένα μέρος από τα έργα για την καθιερωμένη έκθεση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 
• ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ 
• Τα έργα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές για τις ανάγκες του Μουσείου ή και 
των χορηγών
• Γονείς και εκπαιδευτικοί αφήστε τα παιδιά να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο, 
χωρίς δικές σας παρεμβάσεις
• Οι συμμετοχές θα ληφθούν υπόψιν εφόσον βρίσκονται στο Μουσείο μέχρι και τις 28 
Φεβρουαρίου ή έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου της αντίστοιχης ημερομηνίας 
• Οι ατομικές συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται από τη φόρμα συμμετοχής
• Οι σχολικές συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται από 1 φόρμα συμμετοχής ανά τμήμα
• Το κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό μόνο με ΕΝΑ έργο. 

Δήλωση Συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, το Μουσείο 
θα πρέπει να επεξεργαστεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του παιδιού, του γονέα ή του εκπαιδευτικού. 
Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας: https://cycladic.gr/page/politiki-prostasias-dedomenon.

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση με την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση: dpo@cycladic.gr
Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και συναινώ στην επεξεργασία των
ως άνω προσωπικών δεδομένων  για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018-2019

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης καλεί τους μικρούς του φίλους ηλικίας 4-12 ετών 
(παιδιά προσχολικής ηλικίας και όλων των τάξεων του δημοτικού), να πάρουν 
μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά. 
Πρωταγωνιστής του διαγωνισμού για τη φετινή χρονιά είναι ένα πήλινο λυχνάρι 
που βρίσκεται στο 2ο όροφο του Μουσείου. Το χρησιμοποιούσαν στους ρωμαϊκούς 
χρόνους, τον 1ο αιώνα μ.Χ. για να φωτίζουν τους χώρους τους όταν νύχτωνε.  

Με οδηγό το λυχνάρι ταξίδεψε σε χώρες μαγικές 
και σε μέρη καλά κρυμμένα μέσα στη φαντασία σου.
Μέσα από ένα λυχνάρι δεν βγαίνουν μόνο τζίνι αλλά 

ιστορίες φανταστικές και ευχές μαγικές. 
Οδήγησέ μας με τη ζωγραφιά σου στο δικό σου παραμύθι. 

Περιμένουμε το έργο σου από τις 10/10/2018 μέχρι τις 28/02/2019. 
Μπορεί εσύ να είσαι ένας από τους καλλιτέχνες της επόμενης έκθεσης του Μουσείου. 

Πώς να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό: 

• Μπες στο cycladic.gr
• Εκτύπωσε το σχέδιο σε Α4 
• Ζωγράφισε ότι φαντάζεσαι πως βγαίνει από το λυχνάρι
• Στείλε μας το έργο σου και τη φόρμα συμμετοχής ταχυδρομικά

Τα έργα πρέπει να σταλούν ή να παραδοθούν έως τη Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019
στη διεύθυνση:

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
Νεοφύτου Δούκα 4, 10674 Αθήνα
Υ/Ο:  Κατερίνα Αμπατζή / Τμήμα Εκπαιδευτικών 


