


ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: (κάθε συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από ξεχωριστή φόρμα)
ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: (η συμμετοχή κάθε τμήματος πρέπει να συνοδεύεται από 1 φόρμα 
συμμετοχής και στην ΠΙΣΩ όψη κάθε έργου πρέπει να αναγράφεται το όνομα, η ηλικία και η τάξη 
του παιδιού)

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΑΞΗ 

 

ΧΩΡΑ                                                                           ΝΟΜΟΣ                                                 

ΣΧΟΛΕΙΟ     

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΓΟΝΕΑ      

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΓΟΝΕΑ    

EMAIL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΓΟΝΕΑ    

ΠΑΙΔΙΑ! Μη ξεχάσετε να γράψετε το όνομα και την ηλικία σας στην ΠΙΣΩ όψη της ζωγραφιάς.
Τα έργα πρέπει να σταλούν ή να παραδοθούν έως την Τρίτη, 30 Μαΐου του 2023,στην παρακάτω 
διεύθυνση:
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
Νεοφύτου Δούκα 4, 10674 Αθήνα
Υ/Ο:  Παιδικός Διαγωνισμός

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
•  Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΜΟΝΟ μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και ακουαρέλες
•  Οι νικητές από κάθε ηλικία θα επιλεγούν από επιτροπή του Μουσείου
•  Τα έργα όλων των παιδιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του παιδικού διαγωνισμού 
    https://kidscontest.cycladic.gr/
•  Το Μουσείο θα επιλέξει ορισμένα από τα έργα για την έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στις 
    24 Σεπτεμβρίου του 2023 στο στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, με τη συνεργασία του  
    Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).
•  ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ
•  Τα έργα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές, για τις ανάγκες του Μουσείου 
    ή και των χορηγών
•  Γονείς και εκπαιδευτικοί αφήστε τα παιδιά να εκφραστούν µε το δικό τους τρόπο, χωρίς 
    δικές σας παρεμβάσεις
•  Οι συμμετοχές θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον βρίσκονται στο Μουσείο μέχρι και τις 30 Μαΐου 
    του 2023 ή έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου με την αντίστοιχη ημερομηνία 
•  Οι ατομικές συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται από τη φόρμα συμμετοχής
•  Οι σχολικές συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται από 1 φόρμα συμμετοχής ανά τμήμα
•  Κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό µόνο µε ΕΝΑ έργο

Δήλωση Συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, το Μουσείο  θα πρέπει να 

επεξεργαστεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του παιδιού, του γονέα ή του εκπαιδευτικού. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα 

σύμφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα µας: 

https://kidscontest.cycladic.gr/oroi-chrisis-politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση µε την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας  δεδομένων, μπορείτε να 

αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@cycladic.gr.

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και συναινώ στην επεξεργασία των ως άνω προσωπικών 

δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού.
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