
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Θέμα: Προδιαγραφές διαγωνισμού δημιουργίας και σχεδιασμού αφίσας με θέμα: 

«Παιδικό Μουσείο Κύπρου. Για το παιδί και την ανάπτυξή του». 
 
Το 1998 ιδρύθηκε ο Οργανισμός ¨Παιδικό Μουσείο Κύπρου¨. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου με τον Οργανισμό προκηρύσσεται διαγωνισμός δημιουργίας και  
σχεδιασμού αφίσας για την προβολή του Παιδικού Μουσείου.   
 
Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία επιδιώκουμε 
να αποτυπώνονται στην αφίσα που θα προβάλλει τους σκοπούς και στόχους του Παιδικού 
Μουσείου. 
 
Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες των σχολείων της 

Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών.  
2. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να αποστείλει έως πέντε (5) συμμετοχές.  
3. Οι συμμετοχές πρέπει να είναι προσωπική δημιουργία των μαθητών/τριών. 
4. Οι συμμετοχές πρέπει να είναι ατομικές ή ομαδικές (μέχρι 2 άτομα).  

 
 
Γενικά χαρακτηριστικά αφίσας 
 
Η αφίσα να χαρακτηρίζει το Παιδικό Μουσείο, τον ρόλο και τις δραστηριότητες του στα 22 χρόνια 
λειτουργίας του. Να είναι απλή, ευανάγνωστη και να παραμένει εύκολα στη μνήμη. 
 
Τα βασικά σημεία στα οποία θα στηρίζεται η δημιουργία της αφίσας είναι: 

 Η εύστοχη ταυτοποίηση με τις δραστηριότητες του Παιδικού Μουσείου 

 Η πρωτοτυπία και η λιτότητα 

 Η μοναδικότητα και αυθεντικότητα 

 Η εύκολη απομνημόνευση από το κοινό 

 Ο άρτιος τεχνικά σχεδιασμός, με στόχο τη σωστή εκτύπωσή της 
 
Τεχνικές  προδιαγραφές για τον σχεδιασμό της αφίσας 
 

 Η αφίσα που θα υποβληθεί να είναι σχεδιασμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (μέγεθος έργου Α4, 
29,7 εκ. Χ 21 εκ.)  ή στο χέρι, σε χαρτί μεγέθους Α4 (29,7 εκ. Χ 21 εκ.). 

 Ο ηλεκτρονικός σχεδιασμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή/και να ακολουθεί 
οποιαδήποτε τεχνοτροπία.  

 Η αφίσα δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, 
διακριτικά γνωρίσματα φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία, για τα οποία ο/η διαγωνιζόμενος/η 
δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, 
αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης. 

 Η αφίσα πρέπει να είναι πρωτότυπη, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί του Δικαιώματος 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1976 έως 2007 και να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από 
οποιοδήποτε για οποιοδήποτε σκοπό. 

 Στην αφίσα πρέπει να είναι τοποθετημένο το λογότυπο του Οργανισμού (επισυνάπτεται) και να 
αναγράφεται: 
(α) είτε το ακόλουθο κείμενο:  
 

Παιδικό Μουσείο Κύπρου 
Δημιουργικότητα 
Αυτοσεβασμός 
Ενεργός πολιτότητα 

 



(β) είτε οποιοδήποτε κείμενο θεωρεί ο δημιουργός ότι αντικατοπτρίζει την ιδέα και τους 
σκοπούς του Παιδικού Μουσείου. 

 
 
 
 

 Η κάθε συμμετοχή θα πρέπει να αποσταλεί στις ακόλουθες μορφές: 
(α) εάν η αφίσα ετοιμάστηκε ηλεκτρονικά, να αποσταλεί σε ψηφιακό δίσκο (CD ή DVD) σε μορφή 

tiff ή jpeg (ανάλυση εικόνας/resolution: 300 dpi). 
(β) εάν η αφίσα ετοιμάστηκε στο χέρι, να αποσταλεί στην πρωτότυπη μορφή της 

 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό 
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/μαθήτριες Δημοτικών/Γυμνασίων/Λυκείων και 
Τεχνικών Σχολών (Δημόσιων και Ιδιωτικών). 
  
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει σε δύο ηλικιακά επίπεδα:  

 Επίπεδο 1 που θα περιλαμβάνει έργα παιδιών που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση 

 Επίπεδο 2 που θα περιλαμβάνει έργα παιδιών που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση  
 
Οι προτάσεις του διαγωνισμού πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία, μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.  
 
Κάθε σχολείο καλείται να υποβάλει τις προτάσεις συμμετοχής σε φάκελο, στον οποίο να 
αναγράφεται «Διαγωνισμός για αφίσα του Παιδικού Μουσείου».  Οποιαδήποτε στοιχεία του σχολείου 
δεν πρέπει να αναγράφονται στο φάκελο υποβολής της πρότασης. Ο φάκελος υποβολής των 
προτάσεων κάθε σχολείου θα περιλαμβάνει σε κλειστούς φακέλους: 
 
1. Τη Δήλωση συμμετοχής του σχολείου (επισυνάπτεται). 

 
2. Σε ξεχωριστούς φακέλους τις προτάσεις των διαγωνιζόμενων μαθητών/μαθητριών (μέχρι 5 

προτάσεις). Η κάθε πρόταση να υποβάλλεται σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο στον οποίο θα 
περιλαμβάνεται κλειστός φάκελος μέσα στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του/της 
διαγωνιζόμενου/ης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, σχολείο 
στο οποίο φοιτά). Ένας διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία προτάσεις.  

 
Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς 
επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.  
 
Για τις αφίσες οι οποίες θα διακριθούν, τα δικαιώματα χρήσης/δημοσίευσης μεταφέρονται στον 
Οργανισμό «Παιδικό Μουσείο Κύπρου» ο οποίος έχει το δικαίωμα κάθε νόμιμης αξιοποίησης. 
Νοείται ότι το όνομά του/της δημιουργού της νικητήριας αφίσας θα ανακοινωθεί επίσημα. 
 
Στις αφίσες που θα διακριθούν μπορεί να γίνουν εισηγήσεις για μικρές τροποποιήσεις/βελτιώσεις 
πριν δοθεί η τελική τους μορφή. 
 
Υπάρχει περίπτωση να επιλεγούν προς βράβευση περισσότερες από μία αφίσα. 
 
Όλες οι αφίσες που θα υποβληθούν θα παρουσιασθούν στον ιστοχώρο του Παιδικού Μουσείου 
Κύπρου. 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης/επιλογής της αφίσας μπορεί να μην εγκρίνει καμιά από τις προτάσεις που 
θα υποβληθούν, εάν κρίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη πρόταση ως αφίσα του Μουσείου. 
 
 


