ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα παιδιά μας θα φανταστούν και θα ζωγραφίσουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο μια
ιστορία για τα Χριστούγεννα και τη Νέα Χρονιά και θα μας προσφέρουν δημιουργίες
γεμάτες έμπνευση και αισιοδοξία. Θέλουμε λοιπόν να προσκαλέσουμε όλα τα παιδιά
να πάρουν τα καλλιτεχνικά υλικά τους και να δημιουργήσουν έργα για να
συμμετάσχουν στον Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής 2017 της Λέσχης Πολιτισμού
Πειραιά (Piraeus Cultural Club)!
Το θέμα του διαγωνισμού, ο οποίος διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του Δήμου
Πειραιά είναι:

«Χριστούγεννα: Γιορτή Αγάπης και Ειρήνης»
και τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν εικονογραφικά μια σκηνή ή μια σύνθεση
χριστουγεννιάτικης ιστορίας που θα φανταστούν.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και η ανταπόκριση
στις φιλανθρωπικές μας δράσεις.
Θα βραβευθούν 12 έργα, τα οποία θα διακοσμήσουν το Ημερολόγιο 2018 της Λέσχης
Πολιτισμού Πειραιά. Για την αξιολόγηση των έργων και την επιλογή των 12
επικρατέστερων θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ειδικούς της
Ζωγραφικής και γενικότερα των Τεχνών.
Οι δημιουργοί των 12 έργων που θα διακριθούν, θα λάβουν βραβείο (Δώρο ή
Δωροεπιταγή), ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τιμητικό έπαινο για τη
συμμετοχή τους.
Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση -ελεύθερη για το κοινό- στη
Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, το Σάββατο 09/12/2017, ώρες από 11:00 –
19:00.
Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η εικαστικός-εκπαιδευτικός, Ερμιόνη Δελή.
Τα έργα των παιδιών θα διατεθούν προς πώληση χωρίς συγκεκριμένο χρηματικό
αντίτιμο και το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα πάει εξ ολοκλήρου στο
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας Πειραιά, εκπρόσωποι του οποίου
θα παρευρίσκονται στην Πινακοθήκη καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης και θα
λάβουν κατευθείαν το όποιο αντίτιμο των έργων.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα παιδιά, ηλικίας από 4 μέχρι 16
ετών, με ένα μόνο ατομικό έργο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποστείλουν τα έργα
τους με αλληλογραφία στα γραφεία της Λέσχης Πολιτισμού Πειραιά, Ζέας 5, 18533,
Πειραιάς, υπόψιν ΔΣ, ή χέρι με χέρι στους διοργανωτές έως την Παρασκευή 1
Δεκεμβρίου.
Όλα τα έργα θα πρέπει απαραίτητα:
 να είναι σε χαρτί ακουαρέλας 25x35 cm, με υλικά και τεχνική ελεύθερης επιλογής
του παιδιού.
 να φέρουν την υπογραφή του παιδιού.
 να αναγράφουν στο πίσω μέρος του έργου τους το ονοματεπώνυμο του παιδιού,
την ηλικία του καθώς και τα πλήρη στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα/φορέα
(ονοματεπώνυμο/τίτλο, διεύθυνση, mail και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6985 110734, 697
4450677
Καλή επιτυχία στους μικρούς μας ζωγράφους!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
11:00 Άνοιγμα Εικαστικής Έκθεσης
12:00-12:30 Μουσικό εορταστικό πρόγραμμα από την παιδική χορωδία
«Καλλιτεχνήματα». Διευθύνει η κα Μιχαλοπούλου Μαρία
12:30–13:30 Βράβευση των μικρών ζωγράφων
13:30–14:00 Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από την ομάδα εικαστικών
«Καλλιτεχνήματα»
Η έκθεση των εικαστικών έργων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 19:00

