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Αρ. Πρωτ.: 2016/0664 

Αρ. Φακ.: 106 

ΠΡΟΣ: 

 
Αναπληρωτή Γενικό Έφορο 
Βοηθούς Γενικούς Εφόρους 
Εφόρους Γενικής Εφορείας 
Επαρχιακούς Εφόρους 
Εφόρους Επαρχιακών Εφορειών 
Τοπικούς Εφόρους 
Αρχηγούς Συστημάτων 
Αρχηγούς Τμημάτων 
Υπαρχηγούς Τμημάτων 
Μέλη Προσκοπικού Δικτύου 
Ανιχνευτές 
Προσκόπους 
Λυκόπουλα 
 

Αδελφοί μου,  

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Ημερολογίου 2017 

  

                                                                                  
Σε συνεργασία με το χορηγό του ημερολογίου γραφείου του Σώματος που εκδίδεται ετήσια, 
προκηρύσσεται διαγωνισμός φιλοτέχνησης του ημερολογίου 2017 με τους πιο κάτω όρους και 
λεπτομέρειες: 
 

1. Το ημερολόγιο θα περιλαμβάνει 13 μήνες (Ιανουάριο 2017-Ιανουάριο 2018). 
 

2. Κάθε μήνας θα παρουσιάζεται με διαφορετική θεματική ενότητα (όπως αναφέρεται στον 
πίνακα που παρουσιάζεται πιο κάτω) και κάθε έργο θα κριθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα 
μέσα στα πλαίσια της θεματικής ενότητας στην οποία θα αναφέρεται. 

 
3. Τα έργα που θα προταθούν θα πρέπει να έχουν μέγεθος 8.5εκ Χ 11.5εκ (πλάτος 8.5 

εκατοστόμετρα και ύψος 11.5 εκατοστόμετρα). 
 

4. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη σύνθεσή τους οποιαδήποτε τεχνική 
επιθυμούν, δηλαδή γραφική σχεδίαση, ζωγραφική, φωτογραφία, κολάζ, μικτές τέχνες κ.λπ. 

 
5. Κάθε συμμετοχή εκτός από το εικαστικό μέρος θα πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή 

υποστήριξη του περιεχομένου της δημιουργικής πρότασης (τίτλο και κείμενο που δεν θα 
υπερβαίνει τις 30 λέξεις). 
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6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Σώματος Προσκόπων Κύπρου που είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΣΠΚ κατά την Προσκοπική Περίοδο 2016-17. 

 
7. Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να αποστείλει όσες συμμετοχές θέλει. Για κάθε συμμετοχή 

θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στη μηνιαία θεματική ενότητα που αφορά.  
 

8. Κάθε έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή να μην αποτελεί αντιγραφή ή παραλλαγή 
άλλου έργου ή έργου άλλου δημιουργού. Είναι στη δικαιοδοσία της κριτικής επιτροπής να 
κρίνει τη γνησιότητα του κάθε έργου.  
   

9. Κάθε διαγωνιζόμενος, με την αποστολή του έργου του, παραχωρεί το δικαίωμα έκδοσης, 
έκθεσης, παρουσίασης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης, έντυπης ή ηλεκτρονικής, μέρους ή 
του συνόλου του έργου του στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου.  

 
10. Οι συμμετοχές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 μέσα 

στον οποίο θα υπάρχει δεύτερος μικρότερος φάκελος σφραγισμένος με τα στοιχεία του 
συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο, Σύστημα, αριθμός πολιτικής ταυτότητας). Έργα στα 
οποία τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα είναι εμφανή δεν θα ληφθούν υπόψη.   

 
11. Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΚ το 

αργότερο μέχρι τις 5.30μμ της Τετάρτης 7 Δεκεμβρίου 2016.  
 

12. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή κριτική επιτροπή στην οποία θα προεδρεύει ο Γενικός 
Έφορο. 

 
13. Η τελική μορφή της εκτύπωσης του ημερολογίου πιθανόν να διαφέρει από το αρχικό σχέδιο 

όπως αυτό θα κατατεθεί, στο βαθμό που για τεχνικούς λόγους θα πρέπει αυτό να 
διαφοροποιηθεί. 

 
14. Οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να δημοσιοποιήσουν το έργο τους καθοιονδήποτε τρόπο 

σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο πριν ή/και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.  
   

15. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 15 Δεκεμβρίου 2016. 
  

16. Πιθανόν το όνομα και η εικόνα των διαγωνιζομένων να προβληθούν μέσω των ΜΜΕ για 
σκοπούς προβολής και προώθησης του διαγωνισμού (νοείται ότι στην περίπτωση ανηλίκων 
αυτό συνεπάγεται τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων). 

 
17. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 

130(Ι)2008, όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και σύμφωνα 
με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα 
καταστραφούν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του διαγωνισμού.  
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Ο διαγωνισμός επιβραβεύεται από τον χορηγό του ημερολογίου και στρατηγικό 
συνεργάτη του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, τη Cytanet, με 13 συσκευές τύπου Power 
Bank.  
 
Θα απονεμηθεί ως βραβείο μια συσκευή Power Bank στο νικητή της κάθε μηνιαίας θεματικής 
ενότητας. Οι μηνιαίες θεματικές ενότητες που έχουν επιλεγεί και στις οποίες θα πρέπει να αφορούν 
τα έργα που θα προταθούν είναι οι εξής: 
 
Μήνας Θεματική Ενότητα 
Ιανουάριος Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Προσκοπισμός  
Φεβρουάριος Ημέρα Σκέψης – Οι Αρχές μας 
Μάρτιος Πρόσκοπος και Πατρίδα 
Απρίλιος Το Άγιο Πάσχα ή το Θείο Δράμα και Προσκοπισμός 
Μάιος Οι Πρόσκοποι Γιορτάζουν με τη Φύση 
Ιούνιος 75 χρόνια Ναυτοπρόσκοπος 
Ιούλιος Στην Κατασκήνωση…. 
Αύγουστος Η θάλασσα και ο Ναυτοπρόσκοπος 
Σεπτέμβριος Ο Αεροπρόσκοπος σε Δράση 
Οκτώβριος JOTA-JOTI - Παγκόσμια Προσκοπική Φιλία 
Νοέμβριος Πρόσκοπος και Κοινωνική Προσφορά 
Δεκέμβριος Ο Πρόσκοπος τα Χριστούγεννα 
Ιανουάριος 2018 Ο Πρόσκοπος το Χειμώνα. 
       
Είμαι βέβαιος ότι ο διαγωνισμός θα αγκαλιαστεί από τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους 
Ανιχνευτές αλλά και τα ενήλικα μέλη του Σώματος έτσι που το νέο ημερολόγιο του 2017 να 
αποτελεί παράγωγο της εργασίας των ίδιων των μελών του ΣΠΚ. Θέλουμε να έχουμε ένα 
ημερολόγιο από τους Προσκόπους για τους Προσκόπους που ταυτόχρονα να απευθύνεται και στην 
κοινωνία.  
 
 
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

    

 

Μάριος Χρίστου 

Γενικός Έφορος Σ.Π.Κ. 

  

     

 


