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ΠΡΟΣ: 
 Δ/ντές-ντριες, Προϊστάμενους-νες και 
Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Λαρισαίων

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & 

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 
2. Δήμος Λαρισαίων

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε Διαγωνισμό ζωγραφικής»

H Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων,
σας  ενημερώνει  ότι  συμμετέχει  στο  Διαγωνισμό  -  Έκθεση  Ζωγραφικής,  με  θέμα:  «Το
ποδήλατο  που  ονειρεύομαι»,  που  διοργανώνει  ο  Δήμος  Λαρισαίων  στο  πλαίσιο  της
συμμετοχής της Λάρισας στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας.

Στον σχολικό Διαγωνισμό - Έκθεση Ζωγραφικής μπορούν να συμμετέχουν μαθητές-
τριες  Νηπιαγωγείου,  Δημοτικού  και  Γυμνασίου. Η  δράση  έχει  ως  στόχους,  την ενεργό
συμμετοχή  της  μαθητικής  κοινότητας  στο  μεγαλύτερο  παγκόσμιο  αθλητικό  γεγονός  που
υποδέχεται  η  πόλη  μας,  την  ευαισθητοποίηση  στις  αξίες  του  αθλητισμού  και  του  “ευ
αγωνίζεσθαι" μέσω του αθλήματος της ποδηλασίας, τη συνειδητοποίηση ότι το ποδήλατο
είναι  το  φιλικότερο  για  το  περιβάλλον  μέσο  μετακίνησης,  αλλά  και  ασφαλές  μέσο  των
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και των ποδηλατοδρόμων.

Αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής, τα χαρακτηριστικά των έργων, τα βραβεία
και τις εκδηλώσεις προβολής πληροφορίες περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο
του Δήμου Λαρισαίων.

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι η γραπτή
συγκατάθεση  μέσω  Υπεύθυνης  Δήλωσης  από  τους  γονείς/κηδεμόνες  των  μαθητών-τριών
τόσο για τη συμμετοχή τους και για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών
τους όσο και για την άρση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

Το  τελικό  προϊόν/έργο  τέχνης  που  θα  προκύψει  από  τους/τις  μαθητές-τριες
τοποθετημένο  σε  διαφάνεια  το  καθένα,  ανά  τμήμα  και  σχολείο  θα  αποσταλεί στη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας _ Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, από
1/4/2022 ως και 13/4/2022.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής σας Μονάδας.
                                                                                         

                                                                                        Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας
                                                             
                                                                     

                                                                                           Αικατερίνη Καραγιώργου
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