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Αξιότιµε κύριε Διευθυντά,
Το Κέντρο Πολιτισµού, Αθλητισµού & Περιβάλλοντος

(ΚΕ.Π.Α.Π) Δήµου Κορινθίων, στα

πλαίσια του πολυµορφικού φεστιβάλ µε τίτλο «Corinthians Christmas Festival», που θα λάβει
χώρα στην πλατεία "Περιβολάκια" της Κορίνθου από 17 - 23 Δεκεµβρίου 2016, στηρίζει τη
διοργάνωση διαγωνισµού Κόµικ - Σκίτσου - Γελοιογραφίας µε θέµα:
«Η διατροφή µέσα από τη λαϊκή παράδοση»
Στόχος του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της αξίας της λαϊκής µας παράδοσης και η σύνδεσή της
µε την πολιτισµική

διάσταση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων της

Κορινθίας, ως

πολυσύνθετων πολιτισµικών αγαθών.
Πάγια πεποίθηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ είναι ότι ο λαϊκός πολιτισµός
αποτελεί πηγή έµπνευσης για καλλιτεχνική δηµιουργία και παράλληλα ενισχύει

τον

προβληµατισµό κάθε σκεπτόµενου ανθρώπου σχετικά µε ποιον τρόπο η παράδοση µπορεί να
γίνει ο πυλώνας που στηρίζει την τοπική ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας. Με αυτό το
σκεπτικό, το φεστιβάλ που θα φιλοξενήσει τα έργα του διαγωνισµού είναι «µαγειρεµένο»

µε

φρέσκα υλικά µνήµης, σύµφωνα µε παλιές συνταγές αναδροµής...και σχεδιάζεται να
παρουσιαστεί µε εύφορη διακόσµηση, σαν «ζωγραφισµένο πιάτο» !
Είναι προφανές ότι σε αυτή την προσπάθεια διαµόρφωσης υγιών προτύπων, αλλά και στάσης
ζωής, τα σχολεία οφείλουν να έχουν ενεργητική στάση απέναντι στα πολιτιστικά δρώµενα του
τόπου µας. Μπορούν να διαδραµατίσουν πρωτεύοντα ρόλο, ενθαρρύνοντας τους µαθητές να
αξιοποιήσουν δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, µέσα από το χώρο της Τέχνης, ενισχύοντας
τις αντιστάσεις τους στον πνευµατικό εφησυχασµό και µαρασµό, στο αισθητικό και πολιτιστικό
τέλµα της εποχής.

Με τη παρούσα επιστολή, παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικά τους Διευθυντές των
Δηµοτικών Σχολείων / Γυµνασίων / Λυκείων του νοµού Κορινθίας και να ενθαρρύνετε τη
διάθεση συµµετοχής των µαθητών στο διαγωνισµό.
Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο µε τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες τα σχολεία παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την κα
Τσώρη Γεωργία (υπάλληλο Δηµοτικής Πινακοθήκης Κορίνθου) στο τηλ:.27410 20120
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίµηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.Π.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Διαγωνισµός Κόµικ - Σκίτσου - Γελοιογραφίας µε θέµα : «Η διατροφή µέσα από τη λαϊκή
παράδοση» - Υπό την αιγίδα του ΚΕΠΑΠ Δήµου Κορινθίων

Το

συντονισµό της διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναλάβει η Επιτροπή Αξιολόγησης µε

προεδρεύουσα την Έφορο της Δηµοτικής Πινακοθήκης Κορίνθου, κα Αντωνία Τζαναβάρα,
Αρχαιολόγο-Ιστορικό Τέχνης, Διδάκτορα Μουσειολογίας. Στην Επιτροπή θα συµµετέχουν δύο
εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών µαθηµάτων, δυο καταξιωµένοι Κορίνθιοι Εικαστικοί και ένας
υπάλληλος του ΚΕ.Π.Α.Π.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης των έργων ορίζεται η 30η Νοεµβρίου 2016.

Όροι διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως έχουν τεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του
«Corinthians Christmas Festival»
•

Οι συµµετοχές µπορεί να είναι ατοµικές ή οµαδικές.

•

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθητές των Δηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων της
Κορινθίας, φοιτητές των Σχολών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου, µε έδρα την Κόρινθο, αλλά και νέοι εργαζόµενοι ή άνεργοι έως 30 ετών.

•

Κάθε διαγωνιζόµενος συµµετέχει µε ένα µόνο, αδηµοσίευτο, έργο.

•

Η προσέγγιση του θέµατος είναι ελεύθερη, καθώς και το ύφος ή η τεχνοτροπία.

•

Κριτήρια για την αξιολόγηση των έργων θα αποτελέσουν η έµπνευση, η τεχνική αρτιότητα,
η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.

•

Τα έργα (σκίτσα – γελοιογραφίες) µπορούν να σχεδιαστούν σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού
µε διαστάσεις 21 X 29,7cm (A4).

•

Κάθε κόµικ µπορεί να αποτελείται από 4, το πολύ, σελίδες.

•

Οι συµµετέχοντες πρέπει να δηλώνουν ότι τα έργα τους είναι πρωτότυπα και δεν
περιλαµβάνουν υλικό από αντιγραφή, το οποίο υπόκειται πιθανόν σε έλεγχο πνευµατικών
δικαιωµάτων.

•

Η αποστολή των έργων από τους συµµετέχοντες συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων του διαγωνισµού, τόσο από τους µαθητές, όσο και από τους Γονείς – Κηδεµόνες
τους.

•

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα
αποκλεισµού του δηµιουργού από το διαγωνισµό.

Τρόπος αποστολής
1. Οι συµµετέχοντες θα

υποβάλουν τα έργα τους στη Διεύθυνση του σχολείου ή στη

γραµµατεία της σχολής τους αντίστοιχα, οι οποίες θα τα αποστέλλουν µε συστηµένη
αποστολή ή ταχυµεταφορά (courier) στη διεύθυνση :

Δηµοτική Πινακοθήκη Κορίνθου
Κολοκοτρώνη 4
20131- ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2. Οι νέοι εργαζόµενοι ή άνεργοι, που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα αποστείλουν ή
θα καταθέσουν

τα έργα τους απευθείας στη Δηµοτική Πινακοθήκη Κορίνθου (στην

ανωτέρω διεύθυνση)

3. Σε κάθε έργο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στην πίσω όψη, το ονοµατεπώνυµο του
συµµετέχοντα ή ο διακριτικός τίτλος της οµάδας, το τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Αν
πρόκειται για µαθητές πρέπει να αναγράφεται και η διεύθυνση του σχολείου

Πρώτη φάση αξιολόγησης
Τα έργα που θα προκριθούν, από την πρώτη φάση της αξιολόγησης, θα εκτεθούν στο θεµατικό
περίπτερο «Η διατροφή µέσα από τη λαϊκή παράδοση» καθόλη τη διάρκεια του Corinthians
Christmas Festival
Απονοµή επαίνων και βεβαιώσεων συµµετοχής
Σε όλους τους/τις συµµετέχοντες/ουσες, που θα εκτεθούν τα έργα τους, θα δοθούν βεβαιώσεις
συµµετοχής. Σε όσους διακριθούν θα απονεµηθούν Έπαινοι και Βραβεία.

Δεύτερη φάση αξιολόγησης - Νικητές ειδικών κατηγοριών
• Τα βραβεία θα είναι τρία για κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόµικς).
Συνολικά θα απονεµηθούν εννέα βραβεία (βιβλία, λευκώµατα, είδη ζωγραφικής που
σχετίζονται µε την τέχνη του σκίτσου και των κόµικς)

Τρίτη φάση αξιολόγησης - Μεγάλος νικητής - Χρηµατικό έπαθλο

Ο µεγάλος νικητής του διαγωνισµού θα προκύψει από τις υποψηφιότητες των τριών πρώτων
νικητών των ειδικών κατηγοριών. Το χρηµατικό έπαθλο για τον πρώτο νικητή, θα ορισθεί από τον
επίσηµο χορηγό του διαγωνισµού.

* * Τα έργα που θα εκτεθούν στο Corinthians Christmas Festival ,θα παραµείνουν για ένα έτος στο
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, µε
δικαίωµα επαναπροβολής, που δεν συνιστά εµπορική εκµετάλλευσή τους.

