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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας
προκηρύσσει
«Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Αφίσας Πατρινού Καρναβαλιού»
καλώντας τους ενδιαφερόµενους από όλη την Ελλάδα να εκφραστούν «καρναβαλικά».
Η δηµιουργική έκφραση ξεχειλίζει στο Πατρινό Καρναβάλι.
Ελευθερία, έµπνευση, πρωτοτυπία, ευρηµατικότητα, ζωντάνια, κέφι, χιούµορ, σάτιρα
είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν την µεγαλύτερη γιορτή της Πάτρας,
την µεγαλύτερη γιορτή της Ελλάδας.
Η ιστορία αποδεικνύει πως οι δύσκολοι καιροί, είναι οι καιροί δηµιουργίας & έκφρασης.
Ας δηµιουργήσουµε λοιπόν... για να σχολιάσουµε, να δώσουµε χρώµα στα γκρίζα,
γέλιο στα τραγικά...
Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της νικήτριας αφίσας που θα αποτελέσει την
Κεντρική Αφίσα Προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού εντός και εκτός των ορίων της πόλης καθώς
και η διοργάνωση Οµαδικής Έκθεσης Καρναβαλικής Αφίσας µε όλες τις συµµετοχές στην διάρκεια
της καρναβαλικής περιόδου.
Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά πρόσωπα, επαγγελµατίες, καλλιτέχνες,
ερασιτέχνες, φοιτητές και όσοι άλλοι το επιθυµούν µεµονωµένα καθώς και οµάδες ή εταιρείες. Η
τεχνική που θα χρησιµοποιηθεί είναι ελεύθερη (ζωγραφική, γραφιστική σύνθεση, τυπογραφία,
illustration, φωτογραφία, κολάζ, κόµικ, µεικτή τεχνική κλπ.).
Μετά το πέρας του διαγωνισµού όλα τα έργα θα αξιολογηθούν από 7µελή Κριτική Επιτροπή και
θα απονεµηθούν 3 βραβεία, ειδικά βραβεία και έπαινοι. Η αφίσα του 1ου νικητή θα είναι η κεντρική
αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2012 και θα προωθηθεί στα Μ.Μ.Ε. και σε διάφορες εφαρµογές
(έντυπα, λάβαρα, site, κ.λ.π.). Ιδιαίτερα ο 1ος νικητής θα κερδίσει ταξίδι σε «καρναβαλική πόλη»
της Ευρώπης.
Οι βραβεύσεις θα πραγµατοποιηθούν σε ειδική τελετή στα εγκαίνια της έκθεσης αφισών.
Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Συµµετοχών: Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου 2011
Λεπτοµέρειες και όροι συµµετοχής
µε αίτηµα να αποσταλούν οι όροι συµµετοχής στο email:karnavalipatraskde@gmail.com
στη δ/νση www.facebook.com/karnavalipatras
στο site www.carnivalpatras.gr
Περισσότερες πληροφορίες:
Φορέας ∆ιοργάνωσης: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας
Καρναβαλικό Γραφείο Τηλ. 2610-390927, 2610-390902, 6948094446

Όροι Συµµετοχής:
1. Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος µε ένα ή δύο έργα φυσικά πρόσωπα, επαγγελµατίες,
καλλιτέχνες,ερασιτέχνες, φοιτητές και όσοι άλλοι το επιθυµούν µεµονωµένα καθώς και οµάδες ή
εταιρείες.
2. Οι συµµετοχές θα γίνονται δεκτές µέχρι και τις 16 ∆εκεµβρίου 2011
3. Η τεχνική που θα χρησιµοποιηθεί είναι ελεύθερη (ζωγραφική, γραφιστική σύνθεση, τυπογραφία,
illustration, φωτογραφία, κολάζ, κόµικ, µεικτή τεχνική κλπ.).
4. Στην αφίσα ν' αναγράφεται εµφανώς ο τίτλος Πατρινό Καρναβάλι 2012 µε ηµεροµηνία 17/1 - 26/2
και σε αντίγραφο ο τίτλος Patras Carnival 2012.
5. Τα διαγωνιζόµενα έργα θα πρέπει να έχουν διάσταση 50εκ x 70εκ (κάθετο) και να αποσταλούν στις
εξής 2 µορφές:
α) σε ηλεκτρονικό αρχείο* jpeg, ανάλυση 300 dpi, τετραχρωµία( CMYK) και
β) η εκτύπωση ή το πρωτότυπο τοποθετηµένα σε σκληρή επιφάνεια 50Χ70cm ή 35X50cm
*Σηµείωση: για τις «χειροποίητα» ολοκληρωµένες συµµετοχές το ψηφιακό αρχείο που θα
κατατεθεί µπορεί να προκύπτει από φωτογράφηση ή σάρωση του έργου.
6. Τα υποψήφια έργα θα αξιολογηθούν από τις εκτυπώσεις και τα πρωτότυπα
7. Οι διαγωνιζόµενοι θα αποστείλουν τα έργα τους, µαζί µε τα στοιχεία τους
α) το ψηφιακό αρχείο µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση karnavalipatraskde@gmail.com
µε θέµα «∆ιαγωνισµός Αφίσας»
β) το έργο και το cd µε το ψηφιακό αρχείο ταχυδροµικώς στη διεύθυνση
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας, Ακτή ∆υµαίων 50 ΤΚ 26333
«για τον ∆ιαγωνισµό Αφίσας»
8. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
9. Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει,
να αναβάλει ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό, αζηµίως, χωρίς άλλη προειδοποίηση.
10. Τα επιλεγµένα έργα που θα εκτεθούν στο πλαίσιο της διοργάνωσης και θα προβληθούν
µελλοντικά, ως εικαστικές προτάσεις µέσα σε έντυπα του Πατρινού Καρναβαλιού παραχωρούνται
για το σκοπό αυτό από τους δηµιουργούς, άνευ αµοιβής τους ή οποιασδήποτε άλλης αξιώσεως
στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας. Οι συµµετέχοντες αποδέχονται
ότι τα έργα που συµµετέχουν στο διαγωνισµό παραχωρούνται στο αρχείο της Κοινωφελή
Επιχείρηση ∆ήµου Πατρέων -Καρναβάλι Πάτρας.
11. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µην απονείµει κάποιο βραβείο από τα
προαναφερθέντα αν αυτό κριθεί επιβεβληµένο. Επιπλέον µπορεί να απονείµει ειδικά βραβεία
επαίνους κατά την κρίση της.
12. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει την αποδοχή των παραπάνω όρων.
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Πιθανές Εφαρµογές:

1ο Βραβείο: Κεντρική Αφίσα Πατρινού Καρναβαλιού 2012
2ο Βραβείο: Αφίσα Πατρινού Καρναβαλιού
3ο Βραβείο: Αφίσα Πατρινού Καρναβαλιού
Βραβείο Ζωγραφικής
Βραβείο Ψηφιακής
Βραβείο Μικτής ή άλλης Τεχνικής
Νέοι ∆ηµιουργοί κάτω των 26 ετών
Νέοι ∆ηµιουργοί άνω των 26 ετών
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