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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

«200 χρόνια μετά … τα παιδιά ζωγραφίζουν την Επανάσταση» 
 

ΜΑΘΗΤΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ______________________     ΕΠΩΝΥΜΟ __________________________ 

ΗΛΙΚΙΑ __________ ΤΑΞΗ _________ 

ΣΧΟΛΕΙΟ __________________________________________________________ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΟΝΟΜΑ  ______________________     ΕΠΩΝΥΜΟ _________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ_______________________________________________________ 

ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ___________________ EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ__________________________ 

 

ΓΟΝΕΑΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 

ΟΝΟΜΑ  ______________________     ΕΠΩΝΥΜΟ _________________________________ 

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ ________________________ ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ _____________________________ 

EMAIL _____________________________________________________________________ 

 

 
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. 

Φέρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρους, ξυλομπογιές ή τέμπερες. 

• Κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μόνο με ένα έργο. 

• Η φόρμα συμμετοχής και το έργο θα πρέπει να παραδοθούν ή να σταλούν στη διεύθυνση:  
Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης 
Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος 
491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ 

Οι συμμετοχές θα ληφθούν υπ’ όψιν εφόσον βρίσκονται στο Μουσείο έως την 
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 ή έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου της συγκεκριμένης ημερομηνίας. 

• Τα έργα θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του Μουσείου. 

• Ο νικητής του διαγωνισμού θα δει το έργο του στην αφίσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 
έκθεσης «Προσωπικότητες και Γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης στα Νομίσματα της Νεότερης 
Ελλάδας», η οποία θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης, το 2021.  

• Το Σχολείο του νικητή θα κερδίσει τη μουσειοβαλίτσα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της 
Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα». 

• Επιλεγμένα έργα πιθανόν να παρουσιαστούν σε σχετική έκθεση στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων 
Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, με τη σχετική συναίνεση εκ μέρους του γονέα/κηδεμόνα του 
συμμετέχοντα. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το όνομα και την ηλικία σας στο πλαίσιο της 
ζωγραφιάς. 

 
Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης (Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα, τηλ: 
2661041552) (εφεξής «Μουσείο») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ως άνω 
προσώπων που εμπεριέχονται στην παρούσα, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ζωγραφικής «200 χρόνια 
μετά … τα παιδιά ζωγραφίζουν την επανάσταση», την ανάδειξη του νικητή και τη σχετική δημοσίευση του 
έργου του στην αφίσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της έκθεσης «Προσωπικότητες και Γεγονότα της 
Ελληνικής Επανάστασης στα Νομίσματα της Νεότερης Ελλάδας», και τη σχετική ενημέρωση του 
γονέα/κηδεμόνα του νικητή και του υπευθύνου εκπαιδευτικού. 
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Αποδέκτες των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα της παρούσας τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και για ένα έτος 
από την ανάδειξη του νικητή, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται. Το έργα των συμμετεχόντων στα 
οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ηλικία κάθε συμμετέχοντα δεν καταστρέφονται.  
 
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:  
 

α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα ή/και του τέκνου σας τηρεί και επεξεργάζεται το Μουσείο, 

την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες τους, καθώς και το χρόνο τήρησής 

τους (δικαίωμα πρόσβασης). 

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων ή/και του τέκνου σας. 

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή/και του τέκνου σας 

(δικαίωμα περιορισμού). 

δ) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  ή/και του τέκνου σας (δικαίωμα 

εναντίωσης). 

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή/και του τέκνου σας από τα αρχεία του 

Μουσείου (δικαίωμα στη λήθη).  

στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), 

εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Η άσκηση των υπό γ, δ και ε ανωτέρω δικαιωμάτων συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.  

Για την άσκηση των υπό α-ε ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς για οποιοδήποτε πληροφορία αναφορικά με 

την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και του τέκνου σας μπορείτε να απευθύνεστε 

εγγράφως στο Μουσείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση banknotemuseum@alpha.gr .   

Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντα και του 
γονέα/κηδεμόνα αυτού: 

 
1. Έχοντας κατανοήσει πλήρως τα ανωτέρω, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινώ στην επεξεργασία 

των προσωπικών μου δεδομένων και αυτών του τέκνου μου που εμπεριέχονται στην παρούσα,  στην οποία 

προβαίνει το Μουσείο στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.  

2. Συναινώ στην παρουσίαση του έργου του τέκνου μου σε τυχόν έκθεση που θα διοργανώσει το Μουσείο 

Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα.            ΝΑΙ              ΟΧΙ   

Γονέας / Κηδεμόνας 

Υπογραφή  ______________ 
 
 
Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Υπεύθυνου 
Εκπαιδευτικού: 
 
Έχοντας κατανοήσει πλήρως τα ανωτέρω, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινώ στην επεξεργασία 

των προσωπικών μου δεδομένων που εμπεριέχονται στην παρούσα, στην οποία προβαίνει το Μουσείο στο 

πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.  

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός 

Υπογραφή  ______________ 
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