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Σμύρνη: Ιωνικό πυρίδροσον φως

3. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2022. Φάκελοι 
συμμετοχής που θα φέρουν σφραγίδα μετά την παραπάνω ημερομηνία θα παραλαμβάνονται ως εκπρόθεσμοι και το 
περιεχόμενό τους δεν θα συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.

4. Σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού έχει δικαίωμα αποκλεισμού της 
συμμετοχής.

5. Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την 
αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

6. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προτύπου Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής 
Σχολής Σμύρνης, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022. 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ – ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ

7. Θα βραβευτούν τρία έργα ανά κατηγορία κειμένου και βαθμίδας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο), με την ένδειξη 
«πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο», «τρίτο βραβείο». Στην κατηγορία των εικαστικών θα βραβευθεί ένα έργο ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης με την ένδειξη «πρώτο βραβείο» (Γυμνάσιο-Λύκειο).

Στα πρώτα βραβεία θα δοθεί έπαθλο  300 ευρώ, στα δεύτερα  200 ευρώ και στα τρίτα 150 ευρώ.

8. Έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

9. Θα απονεμηθεί Εύφημη μνεία ευδόκιμης διδασκαλίας στον/στην εκπαιδευτικό που ανέλαβε την προετοιμασία του 
μαθητή/τριας για τη συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό.

10. Τα διακριθέντα έργα θα εκδοθούν με μέριμνα των οργανωτών του διαγωνισμού σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα 
ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να 
δημοσιευτεί το έργο σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

11. Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και παραμένουν στο αρχείο ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού. Οι 
φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και τη διασφάλιση των προσωπικών 
δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη 
συμμετοχή τους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

13. Δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή 
διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

15. Η τελετή βράβευσης θα γίνει σε εκδήλωση εντός του 2022, που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.

16. Τα έργα θα κριθούν από κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εθελοντικά, φιλόλογοι, συγγραφείς και άλλες 
πνευματικές προσωπικότητες. 


