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 ΘΕΜΑ: «υμμετοχή ςχολείων ςτη 14η Ευρωπαϊκή υνάντηςη Νεανικήσ  
           Οπτικοακουςτικήσ Δημιουργίασ – CAMERA ZIZANIO» 
   ε απάντηςη του: 143325/Γ7/ 10-9-2014 /Τ.ΠΑΙ.Θ./ΚΠ 
 

Από 29 Νοεμβρίου ωσ 12 Δεκεμβρίου 2014 κα διεξαχκεί ςτον Πφργο και άλλεσ πόλεισ τθσ 
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ το 17ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ 
και θ 14θ Ευρωπαϊκι υνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ – CAMERA ZIZANIO. 
 το διαγωνιςτικό πρόγραμμα του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, προβάλλονται και διαγωνίηονται 50 ταινίεσ 
επαγγελματιϊν, μεγάλου και μικροφ μικουσ, μυκοπλαςίασ, κινουμζνων ςχεδίων και ντοκιμαντζρ, από 30 
περίπου χϊρεσ από όλο τον κόςμο.  Εκτόσ από τισ προβολζσ πραγματοποιοφνται αφιερϊματα και 
κινθματογραφικά εργαςτιρια και πλικοσ άλλων παράλλθλων εκδθλϊςεων. 

τθν CAMERA ZIZANIO, προβάλλονται δθμιουργίεσ (μικροφ μικουσ) παιδιϊν και νζων από τθν 
Ελλάδα και τισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, που ζχουν πραγματοποιθκεί είτε ςτο πλαίςιο ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων, είτε είναι αποτζλεςμα ατομικϊν πρωτοβουλιϊν. Διαγωνίηονται ςε τρεισ θλικιακζσ 
κατθγορίεσ: Α. δθμιουργίεσ παιδιϊν ωσ 12 ετϊν, Β. από 13 ωσ 16 ετϊν και Γ. από 17 ωσ 20 ετϊν. 

Όςα ςχολεία ι μεμονωμζνοι νζοι δθμιουργοί επικυμοφν να ςυμμετάςχουν με ταινία τουσ ςτθν 
CAMERA ZIZANIO, μποροφν να ενθμερωκοφν για τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν το διαγωνιςμό ςτθν 
ιςτοςελίδα http://camerazizanio.net και να υποβάλλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ  ςυμμετοχισ.  

Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ γίνονται δεκτζσ ωσ τισ 20 Οκτωβρίου 2014.  
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ παίρνουν δϊρα βιβλία και άλλα υλικά, ενϊ ο νζοσ δθμιουργόσ που κα πάρει το 
βραβείο καλφτερθσ ελλθνικισ ταινίασ ςτθν Γϋ κατθγορία, κερδίηει μια υποτροφία για δωρεάν τριετι 
φοίτθςθ ςτθ χολι Κινθματογράφου και Σθλεόραςθσ Λυκοφργου ταυράκου. Επίςθσ απονζμεται το 
Βραβείο "Νίκοσ Καβουκίδθσ" ςε ςχολείο, κινθματογραφικό εργαςτιριο ι ομάδα νζων ωσ επιβράβευςθ για 
τθ ςυςτθματικι δράςθ του ςτο χϊρο τθσ νεανικισ οπτικοακουςτικισ δθμιουργίασ. Σο βραβείο αυτό 
ςυνίςταται ςτθν προςφορά όλου του αναγκαίου κινθματογραφικοφ εξοπλιςμοφ (κάμερεσ, φϊτα, ιχοσ κλπ) 
και τθσ απαραίτθτθσ βοικειασ για τθ δθμιουργία μιασ  ταινίασ μικροφ μικουσ με επαγγελματικζσ 
προδιαγραφζσ και ςε βίντεο υψθλισ ευκρίνειασ.  
 Η ςυμμετοχι των ςχολείων είναι προαιρετικι. 

Όςα ςχολεία κζλουν να πραγματοποιιςουν, με τθν ευκαιρία του Φεςτιβάλ, εκπαιδευτικι εκδρομι 
ςτθν Ολυμπία, μποροφν να πάρουν πλθροφορίεσ από τουσ διοργανωτζσ του Φεςτιβάλ, ςτα: 

Σθλ. 210/8664470-Φαξ. 210/8662344-E-mail: neanikoplano@gmail.com 
Ιςτοςελίδεσ: www.neanikoplano.gr και  http://camerazizanio.net 
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ – ΦΕΣΙΒΑΛ ΟΛΤΜΠΙΑ  -  Ρόδου 18 – Ακινα Σ.Κ. 11252 

      Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ. 

     H ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

              ΑΝΑΣΑΙΑ ΞΤΛΟΚΟΣΑ 

                                                                                                                                                                       
Εςωτερική διανομή 

         Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ: - Σμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ (Αρ. Πρωτ: 475/10-9-2014) 
                                                                         
  \\Teta\shareddocs\ΑΙΘΗΣΙΚΗ 2014-2015\Ε\ΚΑΜΕΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟ\14θ ΚΑΜΕΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟ.doc            

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
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  ΚΟΙΝ:Σαινιοθήκη τησ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

         Βαθμόσ Αςφαλείασ:  
         Να διατηρηθεί μζχρι: 

          Μαροφςι, 11-09-2014 
          Αρ.Πρωτ.:   144482/Γ7 
          Βαθμόσ Προτερ.  

ΠΡΟ:  

1. Δ/νςεισ Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ 
 όλησ τησ χώρασ   
2. Τπεφθυνουσ Πολιτιςτικών Θεμάτων και      
 Τπεφθυνουσ χολικών Δραςτηριοτήτων 
3.χολεία Π/θμιασ & Δ/θμιασ Εκπ/ςησ  
όλησ τησ χώρασ (μζςω Δ/νςεων  Εκπ/ςησ) 
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