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ΘΕΜΑ 2021-2022 :  «WE ARE ALL CONNECTED» 

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ» (ελεύθερη μετάφραση) 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές που θα έχουν ηλικία 11, 12 

και 13 ετών στις 15 Νοεμβρίου 2021 ( ημερομηνίες γέννησης  

16/11/2007 έως 15/11/2010). 

 Οι διαστάσεις πρέπει να είναι όχι μικρότερες από 33x50cm και 

όχι μεγαλύτερες από 50x60cm. Τα έργα θα είναι χωρίς κορνίζα. 

 Κάθε μαθητής μπορεί να έχει μία συμμετοχή το χρόνο και το 

έργο του πρέπει να είναι ατομικό.  

 Όλα τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και όχι ανάτυπα. 

 Όλα τα μέσα είναι αποδεκτά (κιμωλία, κάρβουνο και παστέλ 

πρέπει να έχουν ψεκαστεί με fixative για να μην χαλάσουν.  

 Τριών διαστάσεων έργα δεν είναι αποδεκτά.  

 Τίποτα δεν θα πρέπει να κολληθεί ή να επισυναφθεί με κανένα 

τρόπο στο έργο.  

 Όχι κατασκευές, όχι collage 

 Δεν πρέπει ο μαθητής να γράψει λέξεις ή νούμερα στην 

μπροστινή πλευρά του έργου σε καμία γλώσσα. Η υπογραφή ή 

τα αρχικά του μαθητή ( και το σχολείο)  πρέπει να είναι 

γραμμένα στην πίσω πλευρά του έργου. 

 Το έργο πρέπει να γίνει σε εύκαμπτη επιφάνεια ώστε να μπορεί 

να γίνει ρολό και να τοποθετηθεί σε ταχυδρομικό σωλήνα. Μην 

διπλωθεί. 

 Η ημερομηνία παράδοσης των  έργων σας  θα σας ανακοινωθεί 

από τον υπεύθυνο για την Αφίσα. 

 Πρώτο διεθνές  βραβείο 5000$ Αμερικής και ένα ταξίδι στην 

Αμερική για να παρευρεθεί ο μαθητής στην τελετή βράβευσης 

μαζί με 2 συνοδούς ( γονέα και πρόεδρο ή αντιπρόσωπο της 

Λέσχης Lions που στηρίζει το παιδί που βραβεύτηκε). 

 23 ακόμη μαθητές θα βραβευθούν με 500$ Αμερικής ο καθένας. 

 

 

Η Διεθνής Οργάνωση Λεσχών Lions δεν είναι υπεύθυνη γα έργα 

που έχουν καταστραφεί ή χαθεί. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή 

των συμμετοχών. Κατά τη παραλαβή τους γίνονται ιδιοκτησία 

της Διεθνή Οργάνωσης Lions. 

 

 


