
Όνομα παιδιού:  Επώνυμο:

Ηλικία παιδιού:

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:

Τηλ. επικοινωνίας: Email:

Διεύθυνση:

Για σχολικές συμμετοχές:
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:

Τηλ. επικοινωνίας: Email:

Σχολείο:     

Τηλ. σχολείου: Τάξη:

Οδηγίες και επιπλέον πληροφορίες:
1. Τα παιδιά θα πρέπει να γράψουν το όνομα και την ηλικία τους στην μπροστινή όψη της ζωγραφιάς. 
2. Όλα τα έργα θα πρέπει να συνοδεύονται από τη Φόρμα Συμμετοχής.
3. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια, παστέλ, ακουαρέλες και κολάζ. 
4. Τα έργα των παιδιών δεν θα επιστραφούν.
5. Μια επιλογή από τα έργα θα εκτεθούν με έναν πρωτότυπο τρόπο στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.
6. Οι νικητές θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή που έχει ορίσει η Λεβέντειος Πινακοθήκη.
7. Υπάρχει η περίπτωση το σχέδιο να τύχει επιπρόσθετης σχεδιαστικής παρέμβασης για τεχνικούς λόγους. 
8. Με την αποστολή των έργων, η Λεβέντειος Πινακοθήκη μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια.
9. Οι συμμετοχές θεωρούνται έγκυρες εφόσον έχουν κατατεθεί στη Λεβέντειο Πινακοθήκη έως τις 19.04.2019, μέχρι τις 17:00.

10. Το κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό μόνο με ένα έργο.
 Γονείς και εκπαιδευτικοί, αφήστε τα παιδιά σας να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο χωρίς δικές σας παρεμβάσεις! 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ιαγωνισμός Ζωγραφικής – Ζωγραφίζω την αδελφή του Leo!

Πώς θα λάβεις μέρος στον ∆ιαγωνισμό:
1. Πάρε ένα φύλλο χαρτιού Α4.
2. Ζωγράφισε πώς εσύ φαντάζεσαι τη μικρή Λεωνή.
3. Στείλε μας το έργο σου και τη Φόρμα Συμμετοχής ταχυδρομικά.

Τα έργα θα πρέπει να σταλούν σε κλειστό φάκελο ή να παραδοθούν έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
στη διεύθυνση: Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5, 1097 Λευκωσία, Κύπρος
Υπόψη: Κατερίνας Στεφανίδου & Θεοδώρας Δημητρίου, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Με την ένδειξη: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ LEO!»

Για περισσότερες πληροφορίες: Κατερίνα Στεφανίδου & Θεοδώρα Δημητρίου, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Τηλ.: 22668838, εσωτ. 109 ή 105 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00 & 14:00-16:30) · Email: education@leventisgallery.org

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η Λεβέντειος 
Πινακοθήκη θα επεξεργαστεί και θα αποθηκεύσει με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού, του γονέα/κηδεμόνα και του εκπαιδευτικού. Απαγορεύεται 
η κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της συμμετοχής 
σας ανά πάσα στιγμή. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμείνουν στα αρχεία μας έως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
 

Δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Ημερομηνία
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
γονέα/κηδεμόνα/εκπαιδευτικού

leventisgallery.org


