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Θέμα: <<Διαγωνισμός σε γυμνάσια και λύκεια του Μονάχου, για τη δημιουργία του νέου λογότυπου 
του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου>>.  

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, 
 
Ο Κρητικός Σύλλογος Μονάχου και Περιχώρων στα πλαίσια δημιουργίας καινούργιου λογότυπου, 
επιθυμεί τη δική σας υποστήριξη και συμβολή.  
 

Το όλο εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή καλλιτεχνικού διαγωνισμού. 

Οι συμμετοχές μπορεί να γίνονται είτε ατομικά είτε ομαδικά βασιζόμενες στη συνεργασία, στoν 

συναγωνισμό και τη δημιουργικότητα. 

 

Το σχέδιο επιβάλλεται να γίνει δια χειρός σε λευκό χαρτί, να εμπεριέχει την Κρήτη καθώς και το όνομα 

του συλλόγου μας <<Κρητικός Σύλλογος Μονάχου και Περιχώρων>>. 

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή άλλων λογότυπων.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τους παραπάνω κανόνες, μπορείτε ελεύθερα να ξεδιπλώσετε τη φαντασία σας.  

 

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ανώνυμα πλαίσια, όπου ο υπεύθυνος καθηγητής θα 
αναλαμβάνει την συλλογή των σχεδίων, αναγράφοντας σε καθένα από αυτά κωδικό αριθμό.  
 
Τα λογότυπα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί / αποσταλεί  μέχρι και τις 11.01.19 στην παρακάτω 
διεύθυνση:  Kretischer Verein München und Umgebung e.V. – Jägerstr. 9 85757 Karlsfeld. 
 
Η/Ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του λογότυπου το οποίο θα διακριθεί στον διαγωνισμό, θα λάβει 
βεβαίωση επιβράβευσης από τους διοργανωτές του διαγωνισμού κατά την καθιερωμένη εκδήλωση 
κοπής της βασιλόπιτας του συλλόγου μας, στις 19.01.2019 στην Augustinerkeller (Arnulfstraße 52, 
Μόναχο), όπου εκείνη/εκείνος και όλοι οι φοιτώντες του τμήματός του, θα είναι καλεσμένοι μας. 

*Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί ικανοποιητικός αριθμός όπως και εφαρμόσιμα σχέδια, τότε ο διαγωνισμός 

δυστυχώς κρίνεται άγονος και ακυρώνεται.  

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας και συνάμα να ευχηθούμε σε όλους 

τους μαθητές μία επιτυχημένη και δημιουργική σχολική χρονιά.  

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου           

 *Το έγγραφο είναι έγκυρο δίχως να είναι υπογεγραμμένο* 
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