
[1] 
 

 

«Ανακαλφπτω το Φυςικό Πάρκο του Ψηλορείτη» 
(Ανοικτόσ Μαθητικόσ εικαςτικόσ Διαγωνιςμόσ) 

 

Σο Φυςικό Πάρκο του Ψθλορείτθ (Μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ και του Παγκόςμιου Δικτφου Γεωπάρκων τησ 

UNESCO ) προκθρφςςει ανοικτό μαθητικό εικαςτικό διαγωνιςμό με κζμα 

«Ανακαλφπτω το Φυςικό Πάρκο του Ψηλορείτη». 

Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςε μακθτζσ δθμοτικοφ και γυμναςίου τθσ Κριτθσ και επιςκεπτϊν τθσ και ςτα 

αντικείμενα τθσ ψθφιακισ φωτογραφίασ, του βίντεο και τθσ ηωγραφικισ. Η θεματολογία κα αφορά ςτα 

ηϊα, ςτα φυτά, ςτα πετρϊματα, ςτο ανάγλυφο και γενικότερα ςτο τοπίο του Ψθλορείτθ. 

Κάκε μακθτισ μπορεί να υποβάλει μεμονωμζνα, ζνα μόνο ζργο ανά αντικείμενο, κα μπορεί όμωσ να 

ςυμμετάςχει ςε όλα τα αντικείμενα. ε κάκε αντικείμενο, κα υπάρχουν δφο κατηγορίεσ, δθμοτικοφ και 

γυμναςίου, εκτόσ του βίντεο που απευκφνεται μόνο ςε μακθτζσ γυμναςίου. 

 

Η διάρκεια του διαγωνιςμοφ είναι από 15 Μαΐου ζωσ και 15 Νοεμβρίου 2011, οπότε είναι και θ τελικι 

θμερομθνία υποβολισ των ζργων. 

 

ε κάκε κατθγορία και αντικείμενο κα βραβευκοφν τα ζξι πρϊτα ζργα και ςτουσ πρϊτουσ  νικθτζσ κα 

δοκοφν αναμνθςτικά δϊρα, ενϊ τα ςθμαντικότερα κα εκτεκοφν ςτα πλαίςια των καλοκαιρινϊν 
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εκδθλϊςεων του Φυςικοφ πάρκου 

 

Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Α. Φωτογραφία 

Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει απλά να υποβλθκοφν ςε ψθφιακι μορφι jpg ι tiff και να μποροφν να 

τυπωκοφν ςε διάςταςθ τουλάχιςτον 20Χ25 cm (ανάλυςθ πάνω από 5 Μpixel) 

Β. Βίντεο 

Σα βίντεο κα πρζπει να είναι ςε ζνα από τα γνωςτά φορμάτ (avi, wmf, mp4, mpg, mov κλπ.) και θ διάρκεια 

τουσ μζχρι 5 λεπτά. 

Γ. Ζωγραφικι 

Θα γίνονται δεκτά ζργα ςε οποιοδιποτε υλικό (χαρτί, μουςαμά, ξφλο κλπ.), με οποιαδιποτε τεχνοτροπία 

(κάρβουνο, μολφβι, λάδι, τζμπερα, κολλάη κλπ.) και ςε διάςταςθ από Α4 (21Χ30 εκ.) ζωσ Α3 (30Χ42 εκ.) 

 

Σο Φυςικό Πάρκο κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα παραπάνω ζργα ςε μθ εμπορικζσ δραςτθριότθτζσ του. 

Η υποβολι ζργων υποδθλϊνει τθν αποδοχή των όρων του διαγωνιςμοφ. 

Σα επιμζρουσ δϊρα κακϊσ και λεπτομζρειεσ για τθν αξιολόγθςθ των ζργων κα ανακοινωκοφν ςτθ 

ςυνζχεια. 

 

Υποβολή  

Σα ζργα κα μποροφν να αποςτζλλονται ςτα γραφεία του Φυςικοφ Πάρκου του Ψθλορείτθ με οποιοδιποτε 

τρόπο και μζςο ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ.  

Παράκληςη, θ υποβολι των ζργων να ςυνοδεφεται από τα πλήρη ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου και του 

κθδεμόνα του (ονομ/μο, θλικία, διεφκυνςθ, email και τθλζφωνο επικοινωνίασ), τθν κατθγορία και το 

αντικείμενο που απευκφνεται, όπωσ και το όνομα του ςχολείου που φοιτά. 

 

Για το Διαγωνιςμό 

ΦΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΑΝΑΠΣΤΞΑΙΚΗ Α.Ε  ΟΣΑ . 

Ανϊγεια Μυλοποτάμου 

74051, Ρζκυμνο 

Σθλ. 2834031402 

Email: natpark@akomm.gr 

 

Websites : www.akomm.gr, www.psiloritis-natural-park.gr 

 

Πληροφορίεσ: 

Δθμιτρθσ. Παττακόσ, 28340 31402, 28340 31793, dpattakos@akomm.gr 

Χαράλαμποσ  Φαςουλάσ, 2810 393277, fassoulas@nhmc.uoc.gr 
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