Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύµατα από το 1974

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 23ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020
Ο Δήµος Κερύνειας προκηρύσσει τον 23ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισµό Ζωγραφικής για τα
Γυµνάσια µε θέµα: «Ανατολή και Δύση στην Όµορφη Κερύνεια»
Εισαγωγή:
Η τοποθεσία της Κερύνειας, έχει το πλεονέκτηµα να µπορείς να απολαύσεις όχι µόνο την
Ανατολή, αλλά και τη Δύση του Ηλίου.
Όταν ανατέλλει αντικρυζει όχι µόνο το κάστρο και το λιµάνι, αλλά χαιρετά και όλα τα κάστρα
του Πενταδακτύλου δηλ. του Αγίου Ιλαρίωνα, της Καντάρας και του Βουφαβέντο µπαίνοντας
από τις πολεµίστρες, καθώς και τα καµπαναριά των εκκλησιών και τα παράθυρα των σπιτιών.
Το απόγευµα µπορείς να απολαύσεις τον Ήλιο να δύει στο αγαπηµένο εκκλησάκι της Παναγίας
της Γλυκιώτισσας, καθισµένος στη γραφική Προκυµαία.
Όροι διαγωνισµού:
1. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές των τριών τάξεων του Γυµνασίου, από
όλη την Κύπρο.
2. Το µέγεθος των έργων θα πρέπει να είναι Α2 και Α3 και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν να
είναι παστέλ ή νεροµπογιές.
3. Σε κλειστό ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος θα τοποθετηθεί µέσα στο φάκελο που θα
τοποθετηθεί το έργο του µαθητή, να γραφτούν τα εξής στοιχεία:
Α. Όνοµα µαθητή / µαθήτριας
Β. Τάξη – Τµήµα
Γ. Σχολείο
Δ. Διεύθυνση / τηλέφωνο µαθητή/τριας
Ε. Όνοµα διδάσκοντος
Στ. Στο πίσω µέρος του έργου να αναγράφετε το όνοµα του σχολείου και ένας
τυχαίος αριθµός, o οποίος θα αναγράφεται και εξωτερικά πάνω στον κλειστό φάκελο
4. Στα καλύτερα έργα θα απονεµηθούν βραβεία ως εξής:
Α. Πρώτο βραβείο, χρηµατικό ποσό

200 €

Β. Δεύτερο βραβείο, χρηµατικό ποσό

150 €

Γ. Τρίτο βραβείο, χρηµατικό ποσό

100 €

Δ. Έπαινος

(βιβλία)
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5. Τα έργα πρέπει να παραδοθούν µέχρι τη Παρασκευή, 8 Μαίου 2020 στη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το Λήδρα Πάλας)
6. Τα έργα θα κριθούν από επιτροπή που θα ορισθεί από το Δήµο Κερύνειας.
7. Όλοι οι µαθητές που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, µπορούν να παραλάβουν τα έργα
τους, µετά την τιµητική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήµος Κερύνειας για την επίδοση
των βραβείων του διαγωνισµού (κατά το µήνα Ιούνιο). Τα έργα των µαθητών θα
φυλάσσονται στο Δηµαρχείο Κερύνειας για περίοδο ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ (Ιούλιο & Αύγουστο).
Μετά από αυτή την ηµεροµηνία και εάν οι µαθητές δεν περάσουν να τα παραλάβουν, ο
Δήµος Κερύνειας δεν είναι υποχρεωµένος να κρατήσει τα έργα ζωγραφικής και έχει το
δικαίωµα να τα αξιοποιήσει όπως αυτός θεωρεί σωστό.
Βιβλία, ιστοσελίδες και βίντεο που µπορεί να βοηθήσουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δηµαρχείου Κερύνειας: Της Κερύνειας µας - Ιστορία της Πόλης µας
Mητρόπολη Κερύνειας: Περιδιάβαση στα Μνηµεία της πόλης και επαρχίας Κερύνειας
Kλέας Στρογγυλού, Πίνακας ζωγραφικής, στην προκυµαία της Κερύνειας
Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού «Η Κατεχόµενη Γη µας»
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: http://laografikosomiloskeryneias.com/
Βρείτε µας στο youtub στο κανάλι «ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ KYRENIAMUNICIPALITY»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kyreniamunicipality.com
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