Διαγωνισμός Δημιουργίας Σελιδοδείκτη 2017
παραμύθι παραδοσιακά ξεκινάει με το υποσχόμενο «Μια φορά και έναν
“ Κάθε
καιρό» και τελειώνει με το αισιόδοξο «Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα»,
μα τι θα γίνει εάν χάσεις την σελίδα πριν φτάσεις στο τέλος.
Πάρτε μολύβι και χαρτί ή τον υπολογιστή σας, και βάλτε τα δυνατά σας για
να δημιουργήσετε τον πιο παραμυθένιο σελιδοδείκτη που μπορείτε.
Φαντασία, αγάπη, χαμόγελο, ζωντάνια είναι μερικά από τα μικρά μυστικά για
την δημιουργία ενός καλού σελιδοδείκτη.

”

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δημιουργίας Σελιδοδείκτη 2017
Όροι Διαγωνισμού – Υπεύθυνη Δήλωση:
• Η αποστολή του σελιδοδείκτη εξασφαλίζεται με τους 2 (δύο) εξής τρόπους:
1. Παράδοση από τον ίδιο τον συμμετέχοντα σε μία από τις δύο βιβλιοθήκες και
2. Ηλεκτρονικά μέσω email στην διεύθυνση: 2gymkalvlibrary@yahoo.gr
• Ο κάθε διαγωνιζόμενος να συμμετέχει με 1 (ένα) σελιδοδείκτη.
•
Για την δημιουργία του σελιδοδείκτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες
τεχνικές με εξαίρεση την χρήση φωτογραφιών και εικόνων (εάν υποκύπτουν σε
πνευματικά δικαιώματα).
• Μαζί με κάθε συμμετοχή πρέπει να υπάρχει στον φάκελο ο σελιδοδείκτης στην ειδική
φόρμα και η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα
(σκαναρισμένα μορφής PDF στο email, πρωτότυπα στον φάκελο).
• Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή του σελιδοδείκτη, ορίζεται η Παρασκευή 5 Μαΐου
2017.
Ο σελιδοδείκτης πρέπει να παραδίδεται σε κλειστό φάκελο Α4 με την υποσημείωση «ΓΙΑ
ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗ» και θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα
στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
σταθερό – κινητό, email καθώς και να υπογράφεται η αίτηση συμμετοχής που υπάρχει
στις ιστοσελίδες:
www.selidodiktis.webnode.gr
www.kalivialibrary.gr
www.2gk.gr/vivliothiki.
• Η αξιολόγηση των σελιδοδεικτών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται και είναι
αμετάκλητη και δεν επιδέχεται καμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση.
• Θα δοθούν 3 βραβεία σε μαθητές Δημοτικού, 3 βραβεία σε μαθητές Γυμνασίου, 3
βραβεία σε μαθητές Λυκείου.
• Οι σελιδοδείκτες που θα κατατεθούν μπορεί να δημοσιευθούν ή και να εκδοθούν σε
έντυπη μορφή από τους διοργανωτές για λόγους προβολής της εκδήλωσης.
• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
ανακαλέσουν τον διαγωνισμό, να παρατείνουν ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του.
• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης και αναπαραγωγής χωρίς
πρότερη συμφωνία.
•
Βραβεία για τους νικητές:
Βιβλία για τους 3 πρώτους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας
 Εκδρομή σε χώρο πολιτισμού για τους 5 πρώτους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας
Εκτύπωση και δημοσίευση των 3 πρώτων σελιδοδεικτών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας

