
                                                                                                                                                                                            

                         Δήμος Σαρωνικού 
                               Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ 

2019 

 
Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων 
 
Διοργανώνουν  και φέτος διαγωνισμό δημιουργίας σελιδοδείκτη για μαθητές όλων των τάξεων του 

Δήμου Σαρωνικού, με σύνθημα: «Γνώρισε τον τόπο σου». Στόχος του διαγωνισμού είναι οι 
συμμετέχοντες να αποτυπώσουν, με ευφάνταστο και πρωτότυπο τρόπο, τις βασικές θεματικές 
ενότητες του διαγωνισμού, οι οποίες είναι: 
 

Α.  Δάσος Κουβαρά, ο πράσινος πνεύμονας της Σαρωνικής γης 
Β.  Η δική μας γαστρονομία, μία βόλτα στα προϊόντα της Σαρωνικής γης 

 
Όροι συμμετοχής 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές του Δήμου Σαρωνικού που φοιτούν σε Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο 
 
2. Ο Σελιδοδείκτης θα παραδίδεται στη Δημοτική βιβλιοθήκη Καλυβίων 
 
3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε μία (1) ή δύο (2) κατηγορίες του διαγωνισμού 
με 1 (ένα) σελιδοδείκτη σε κάθε μία. 
 
4. Για την δημιουργία του σελιδοδείκτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές με 
εξαίρεση την χρήση φωτογραφιών και εικόνων. Ο σελιδοδείκτης θα πρέπει να είναι πρωτότυπη 
δημιουργία, μπορεί να σχεδιαστεί με οποιαδήποτε τεχνική (εικόνες, σκίτσα, ζωγραφική, κολλάζ, 
τεχνική graffiti, με χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, κ.ά.), και να σχεδιαστεί στο χέρι ή στον 
υπολογιστή, δεν πρέπει να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά 
γνωρίσματα ή άλλα στοιχεία για το οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει την άδεια χρήσης και δεν 
μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής και έκδοσης στους 
διοργανωτές. 
 
5. Ο σελιδοδείκτης θα πρέπει να έχει τελική διάσταση 21 Χ 4,95 εκ. και να είναι πάνω στην ειδική 
φόρμα (είτε σχεδιασμένος πάνω σε αυτή είτε κολλημένος πάνω). 
 
6. Ο σελιδοδείκτης πρέπει να παραδίδεται σε κλειστό φάκελο Α4 με την υποσημείωση «ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ 2019» και θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά 
τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο 
σταθερό – κινητό, email. 
 
 



                                                                                                                                                                                            

7. Μαζί με κάθε συμμετοχή πρέπει να υπάρχει στον φάκελο ο σελιδοδείκτης στην ειδική φόρμα (βλ. 
όρο 5) και η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα, τα έντυπα μπορείτε να 
τα βρείτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων και ηλεκτρονικά στο site της Βιβλιοθήκης 
www.kalivialibrary.gr 
 
8. Από το σύνολο των συμμετοχών η κριτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει 6 
Σελιδοδείκτες, 3 νικητές από κάθε θεματική κατηγορία, συγκεκριμένα: 
 
Δάσος Κουβαρά 
(1ος Δημοτικό – 1ος Γυμνάσιο – 1ος Λύκειο) 

Η δική μας γαστρονομία 
(1ος Δημοτικό – 1ος Γυμνάσιο – 1ος Λύκειο) 
 
9. Tα βραβεία για τους 6 νικητές είναι τα εξής: 
 
1. Απονομή τίτλου «Πρεσβευτής» του Δήμου Σαρωνικού 
2. Βιβλία 
3. Εκδρομή σε χώρο πολιτισμού 
4. Εκτύπωση, διανομή και δημοσίευση των σελιδοδεικτών 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 
 
10. Η αξιολόγηση των σελιδοδεικτών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται και είναι αμετάκλητη και 
δεν επιδέχεται καμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση. 
 
11. Οι σελιδοδείκτες που θα κατατεθούν μπορεί να δημοσιευθούν ή και να εκδοθούν σε έντυπη 
μορφή από τους διοργανωτές για λόγους προβολής της εκδήλωσης. 
 
12. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσουν τον 
διαγωνισμό, να παρατείνουν ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του. 
 
13. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης και αναπαραγωγής χωρίς πρότερη 
συμφωνία. 
 
14. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει πρώτα σε ειδική τελετή στο Αμφιθέατρο του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Σαρωνικού και ύστερα στη ιστοσελίδες των διοργανωτών και με 
Δελτίο Τύπου από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Σαρωνικού. 
 
15. Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή του φακέλου συμμετοχής, ορίζεται η Παρασκευή 31 
Μαΐου 2019. 
 
16. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
συνόλου των παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται 
αυτομάτως από το διαγωνισμό 

http://www.kalivialibrary.gr/

