
                                                                                          

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΥΨΩΝΑ 2020 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ GRAFFITI 

 

1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού:  Ο Δήμος Ύψωνα και το Συμβούλιο Νεολαίας Ύψωνα, 

σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και με την στήριξη του Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας διοργανώνουν 

διαγωνισμό graffiti με θέματα τα πιο κάτω:  

• Ενέργεια                                                      

• Περιβάλλον 

• Πολιτισμός 

• Υγεία και Ασφάλεια 

• Αξίες και Ζωή 

• Κοινωνία 

• Ιστορία 

• Τοπία 

• Παιδεία 

• Αθλητισμός 

Οι καλλιτέχνες καλούνται να δώσουν το μήνυμα τους βάφοντας υποσταθμούς της ΑΗΚ που θα 

υποδειχθούν, με σχέδια τα οποία θα προεγκριθούν από τους διοργανωτές. 

2) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν 

μεμονωμένοι καλλιτέχνες ή ομάδες καλλιτεχνών. Σε κάθε ομάδα θα μπορούν να 

συμμετέχουν μέχρι 5 άτομα.  

3) Τόπος, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020, στον Δήμο Ύψωνα, με σημείο 

συνάντησης το Δημοτικό Μέγαρο Ύψωνα (Δημαρχείο) από τις 09:00 – 20:00. Οι 

καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα σχέδια τους μέχρι τις 19:30 ενώ στη 

συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η απονομή των επάθλων.  

4) Δηλώσεις συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να 

αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή και τα σχέδια τους στο ακόλουθο e-mail: 

cultural.dep@ipsonas.org μέχρι την Παρασκευή,  7 Αυγούστου 2020, 13:00.  



5) Απαιτούμενα υλικά: Τα απαιτούμενα σπρέι θα παραχωρηθούν στους καλλιτέχνες από 

τους Διοργανωτές. Θα πρέπει οι καλλιτέχνες με την έγκριση του σχεδίου τους να 

ζητήσουν αριθμό σπρέι και χρωματισμούς για το έργο τους.  

6) Διαδικασία αξιολόγησης: 

Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει έπειτα από την εξέταση τριμελούς επιτροπής 

που θα συσταθεί από τους διοργανωτές.  

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή είναι τα 

ακόλουθα: 

• Θεματολογία – Σαφήνεια (40 %). Θα αξιολογηθούν τα σχέδια ως προς την σχέση 

τους με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  

• Πρωτοτυπία της Ιδέας - Φαντασία (30%). Σημαντικό κριτήριο θα αποτελεί η 

πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα των σχεδίων. 

• Βαθμός δυσκολίας – Ποιότητα του έργου από καλλιτεχνική σκοπιά (30%). Με το 

κριτήριο αυτό δίδεται έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα από καλλιτεχνική σκοπιά. 

7) Βραβεία: Οι τρεις πρώτοι  στην κατάταξη θα αμειφθούν με κουπόνια για αγορά υλικών 

graffiti, και συγκεκριμένα, ο πρώτος που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία θα 

αμειφθεί με κουπόνι αξίας 200 ευρώ. Ο δεύτερος με την αμέσως μικρότερη βαθμολογία 

θα παραλάβει κουπόνι αξίας 100 ευρώ. Και τέλος, ο τρίτος θα παραλάβει κουπόνι αξίας 

50 ευρώ. Τα χρηματικά έπαθλα θα δοθούν στους νικητές την ίδια ημέρα, μετά τη λήξη 

του διαγωνισμού.  

8) Προσωπικά δεδομένα: Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εξουσιοδοτούν τον Δήμο 

Ύψωνα όπως διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τα οποία έχουν δηλωθεί για 

τους σκοπούς του Διαγωνισμού Graffiti. 

9) Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων και των κανονισμών του παρόντος διαγωνισμού 

10) Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε 

συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 25395600 (εσωτ.7), από Δευτέρα έως 

Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 12:00 ή να αποστείλει e-

mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cultural.dep@ipsonas.org. 


