
Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής: “Ζωγραφίζουμε για την Ελλάδα και την 

Ελευθερία“ 

Με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 

του 1821, η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βερολίνο υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 

2021» διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο «Ζωγραφίζουμε για την Ελλάδα και την 

Ελευθερία» για παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών που διαμένουν στη Γερμανία.  

 

Διάρκεια Διαγωνισμού: 25 Μαρτίου -  31 Μαΐου 2021 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ: Στο σύνολο θα απονεμηθούν έξι βραβεία. Τρία βραβεία για την ηλικιακή ομάδα 

6 έως 9 ετών και τρία βραβεία για την ηλικιακή ομάδα 10 έως 13 ετών. 

Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν ως επιβράβευση αυθεντικά αναμνηστικά προϊόντα 

(σχολικά είδη κλπ) της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 

Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα λάβουν ηλεκτρονικά τιμητικά 

διπλώματα συμμετοχής ανεξαρτήτως βαθμολογικής κατάταξης.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Υλικά: Η επιλογή των υλικών και της τεχνοτροπίας (ζωγραφιά, κολάζ, κ.α.) είναι ελεύθερη. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, κραγιόν, ακουαρέλες, 

λαδομπογιές, νερομπογιές, κλπ. (Ωστόσο, παρακαλούμε να θυμάστε ότι το έργο σας θα 

πρέπει να διαθέτει ζωντανά χρώματα και έντονα σχήματα, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί 

αποτελεσματικά και σε ψηφιακή μορφή). 

Σε χαρτί ζωγραφικής (π.χ. ακουαρέλας, ακρυλικών) ή καμβά διαστάσεων Α3 (297 x 420 mm) 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, σχεδιασμένα στο χέρι και 

όχι με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

■  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ 

- Αποστείλετε το έργο του μικρού σας καλλιτέχνη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

ψηφιακή μορφή JPG ή PNG ως συνημμένο αρχείο (ει δυνατόν αποθηκευμένου με το 

επώνυμο και το όνομα του παιδιού), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

greeceingermany.contest@gmail.com  

 

- Στο Θέμα του E-Mail να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και η ηλικία του μικρού 

καλλιτέχνη, ενώ στο σώμα του E-Mail τα στοιχεία επικοινωνίας του γονέα/κηδεμόνα. 

Ισχύει μία συμμετοχή ανά διαγωνιζόμενο/η. Η δικαστική οδός αποκλείεται. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από Επιτροπή 

που θα συστήσει ειδικά για το σκοπό αυτό η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο. Τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν εντός του μηνός Ιουνίου 2021 και οι 

νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.   

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Η Ελληνική 

Πρεσβεία στο Βερολίνο θα εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να 

εξασφαλίσει μια δίκαιη και ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι όποιες προσωπικές 
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πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιηθούν για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ούτε θα αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς την άδεια του 

ενδιαφερομένου ατόμου. 

 

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ: Τα αυθεντικά διακριθέντα έργα θα παραμένουν δια παντός στην 

κυριότητα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο και θα χρησιμοποιηθούν για 

επικοινωνιακούς σκοπούς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πρεσβείας για την επέτειο των 

200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

 

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, 

αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος των όρων συμμετοχής ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση. 

 


