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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3/03/2009

∆ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΟΙ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ 2009» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Σεμινάρια – Φεστιβάλ Θεάτρου – Παράλληλες Εκδηλώσεις – ∆ιαγωνισμοί
Λογοτεχνίας και Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας)
Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα, των

«Πολιτιστικών Αγώνων 2009» ενός

πολύμορφου Παγκρήτιου Πολιτιστικού Θεσμού που στόχο έχει την προβολή ,ενίσχυση
και ανάδειξη των νέων δημιουργών της Κρήτης και που έχουμε καθιερώσει εδώ και
δεκατέσσερα χρόνια στο ∆ήμο μας.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.)

ΤΡΙΤΗ
24 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΜΜΑ STUDIO
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΡΓΟ
«ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ»
(5 Μονόπρακτα των
Μ.Μπρέχτ-Ζαν Κοκτώ
Ντάριο Φο –Φράνκα Ράμε ,
Α. Τσέχωφ)
ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
«Ο ΓΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ
ΣΕ ΕΝΑ ΓΛΑΡΟ ΝΑ
ΠΕΤΑ» του Λουίς
Σεπουλβέντα

ΤΕΤΑΡΤΗ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
«ΣΧΗΜΑ 7»

«ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ
ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ»
της Χρύσας Σπυλιώτη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
«ΒΙΟΛΕΤΑ»
ΧΑΝΙΩΝ

«24 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»
του Στέφαν Σβάιχ

ΣΑΒΒΑΤΟ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
∆ΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
«ΙΥΤΤΟΣ»
ΑΡΧΑΝΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(ΣΧΟΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΑ.Γ.Ν.Η
ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ «ΜΟΡΦΕΣ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ
ΠΕΝΤΑΡΑΣ»
του Μ. Μπρεχτ
«ΑΓΓΕΛΑ»
του Σεβαστίκογλου

«ΟΡΝΙΘΕΣ»
του Αριστοφάνη
«Η ΑΡΚΟΥ∆Α»
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΓΑΜΟ»
«Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ»
του Άντον Τσέχωφ
«Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»
του Ρικ Άμποτ
«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ»
του ∆. Ψαθά

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΧΟΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ

09/03
10/03
11/03

ΠΕΜΠΤΗ
12/03
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ

14/03
15/03

16/03
17/03

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΘΕΜΑ
Η Ετερότητα στον Ελληνικό
ΝΙΝΑ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Η
κινηματογράφο
∆ιδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών Τμήματος Μ.Μ.Ε και
Κινηματογράφου

ΓΩΓΩ ΠΕΤΡΑΛΗ
Χορεύτρια, καθηγήτρια
κλασικού και σύγχρονου
χορού
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΙΝΘΑΚΗ
Εκπαιδευτικός –
θεατροπαιδαγωγός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ
Μουσικοσυνθέτης

Σεμινάρια Σύγχρονου
Χορού
«Contact-Improvisation»
«Το θέατρο στην εκπαίδευση»
Οι τεχνικές του εκπαιδευτικού
δράματος για δημιουργική
γραφή και θεατροπαιδαγωγικά
προγράμματα στο σχολείο.
Η Μουσική στο Θέατρο

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ

18/03
19/03

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21/03
22/03

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Καραγκιοζοπαίκτης

Εργαστήριο
Εξοικείωσης με το
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

SUSANA CANNATARO
PABLO DI GIORGIO
Αργεντίνοι δάσκαλοι χορού

Ανατομία και Μηχανική της
Κίνησης Έκφρασης και
Αυτοσχεδιασμός

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 06/04
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04

ΠΕΜΠΤΗ 09/04

&
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/04

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Συναυλία της Χορωδίας
«Ιωνία Αηδών»
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
«ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ»
«Η ευωδιά της μουσικής και των
Ιάσμων»
Δ/ση Μίνως Σωμαράκης
Συναυλία του ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΣΓΟΥΡΟΥ και των
συνεργατών του με θέμα
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1860-1910 από καταγραφές
του Παύλου Βλαστού»
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Α) ΩΡΑ 11:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΚΑΙ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β) ΩΡΑ 11:45
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΠΑΙΝΩΝ
ΒΡΑ∆Υ ΩΡΑ 20:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Με νέους βραβευμένους
Σολίστες της Ρωσίας και
της Ελλάδας

ΧΩΡΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο ∆ήμος Ηρακλείου καθιέρωσε από το 1996 ένα Παγκρήτιο Πολιτιστικό θεσμό που στοχεύει
στην ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των ντόπιων πολιτιστικών και πνευματικών
δραστηριοτήτων.

Πρόκειται

για

την

Παγκρήτια

Συνάντηση

Νέων

∆ημιουργών

-

«Πολιτιστικοί Αγώνες» που κάθε χρόνο περιλαμβάνει θεματικούς κύκλους από το χώρο της
τέχνης και του πολιτισμού.(Θεατρικά Σεμινάρια – Φεστιβάλ

Θεάτρου - Λογοτεχνικούς

Αγώνες -∆ιαγωνισμό Φωτογραφίας – ∆ιαγωνισμό δεξιοτεχνίας στα Έγχορδα Όργανα και
Συνάντηση Φιλαρμονικών Ορχηστρών-Χορωδιών της Κρήτης κ.α)

Φέτος οι «Πολιτιστικοί Αγώνες» περιλαμβάνουν τους Θεματικούς Κύκλους:
1. Σεμινάρια Θεάτρου, Κινηματογράφου και Χορού. ( 09/03/200922/03/2009)
(Αιτήσεις Συμμετοχής στο Θεατρικό Σταθμό κατά τις ημέρες των Σεμιναρίων)
2. Φεστιβάλ Θεάτρου ( 23/03/2009 –05/04/2009)
3. Λογοτεχνικοί Αγώνες (Ποίηση-Πεζογραφία)
(Υποβολή Αιτήσεων έως 01η Απριλίου 2009)
4. ∆ιαγωνισμός Φωτογραφίας ( Έγχρωμη –Ασπρόμαυρη )
(Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 01η Απριλίου 2009 )

5. Παράλληλες Εκδηλώσεις Μουσικής και Θεάτρου

(Από 6 έως 12 Απριλίου)
Η Ανακοίνωση –Απονομή των Βραβείων θα γίνει το Σάββατο 11
Απριλίου 2009 ώρα 11:00 στην αίθουσα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
Οι κύκλοι της Λογοτεχνίας, της Φωτογραφίας έχουν διαγωνιστικό
χαρακτήρα, ενώ το θέατρο μόνο συμμετοχικό.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην :
α)ταχυδρομική διεύθυνση: Πολύκεντρο Νεολαίας ∆ήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2,
Ηράκλειο Τ.Κ. 71202, υπ’ όψιν κ. Γιώργου Αντωνάκη .
β) ηλεκτρονική διεύθυνση: e- mail: neolaia@heraklion.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ
1. Στους «Πολιτιστικούς Αγώνες 2009» μπορούν να συμμετάσχουν Θεατρικές Ομάδες
από την Κρήτη ή Σύλλογοι Κρητών από όλη την Ελλάδα
2. Κάθε Ομάδα θα δώσει μια παράσταση στο Ηράκλειο (Θεατρικός Σταθμός) σε
ημερομηνία που θα ορισθεί σε συνεννόηση με τον Καλλιτεχνικό ∆/ντή των «Αγώνων».
3. Η κάθε Θεατρική ομάδα θα λάβει από τον ∆ήμο Ηρακλείου αμοιβή 1.000,00 € για
την συμμετοχή της. Ο ∆ήμος επίσης θα αναλάβει την τεχνική κάλυψη της παράστασης,
ηχητικά, φωτιστικά, τεχνική υποστήριξη στον Θεατρικό Σταθμό, την έκδοση (συνολικών)
προγραμμάτων, αφίσας και διαφημιστικού υλικού.

4. Η διάρκεια της παράστασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 60 λεπτά
χωρίς διάλειμμα.

5. Κάθε Θεατρική Ομάδα πρέπει να στείλει μέχρι τις 9 Μαρτίου 2009 συμπληρωμένη την
αίτηση συμμετοχής της στους «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2007 ».
6. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα γνωστοποιήσει αμέσως αν αποδέχεται την αίτηση
συμμετοχής της Θεατρικής Ομάδας στους «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ».
7. Η ευθύνη για τη σύνταξη του προγράμματος, την παραγωγή της αφίσας και του
διαφημιστικού υλικού, ανήκει στον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή.

8. Η ομάδα που συμμετέχει στους «Αγώνες» αναλαμβάνει όλες τις τυχόν
απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων από δημιουργούς και γενικότερα τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ανέβασμα και την παρουσίαση του
θεατρικού έργου.
9. Θεατρικά σχήματα ∆ημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων δεν μπορούν να
λάβουν μέρος στους «Αγώνες» (λειτουργεί ανάλογος θεσμός για τα σχολεία από
το Υπ. Παιδείας)
10.Ολες οι ομάδες που συμμετέχουν θα λάβουν έπαινο συμμετοχής
στους «Αγώνες».
11. Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα να έχει είσοδο με συμβολική τιμή
εισιτηρίου 5 € για τις παραστάσεις ενώ παράλληλα όλα τα μέλη των ομάδων
που συμμετέχουν μπορούν να τις παρακολουθήσουν ελεύθερα.

2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέοι λογοτέχνες που κατάγονται ή διαμένουν
στην Κρήτη σε δυο κατηγορίες.
Α. Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
Β. Μη μαθητές

2. Ο ∆ιαγωνισμός συμπεριλαμβάνει συμμετοχές σε ΠΟΙΗΣΗ και ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (δοκίμιο,
διήγημα, θεατρικό έργο), σε ελεύθερο θέμα.

3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν ένα φάκελο στο Πολύκεντρο
Νεολαίας, Ανδρόγεω 2, κ. Γιώργος Αντωνάκης. Ο φάκελος θα περιέχει το έργο
σε τέσσερα (4) αντίγραφα και ένα μικρότερο φάκελο που εξωτερικά θα αναφέρει
το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος και μέσα θα περιέχει τα παρακάτω
στοιχεία : ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο καταγωγής,
τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας ,τηλέφωνο και κατηγορία(Α. μαθητές – Β. μη
μαθητές)
4. Το έργο πρέπει να είναι :
α. Αδημοσίευτο
β. ∆ακτυλογραφημένο
γ. Υπογεγραμμένο μόνο με το ψευδώνυμο και χωρίς καμιά άλλη ένδειξη.

5. Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος στη μία ή και στις δύο κατηγορίες
του λογοτεχνικού διαγωνισμού (Ποίηση – Πεζογραφία)με ένα έργο σε κάθε είδος
(Για την κατηγορία της Ποίησης ένα ποίημα)

6. Η κριτική επιτροπή του ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ είναι τριμελής , ορίζεται
από τον ∆ήμαρχο Ηράκλειου κο Γιάννη Κουράκη και αποτελείται από τους:
1. Νίκο Ματζαπετάκη (Πρόεδρος Επιτροπής – ∆ημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της
Πολιτιστικής Επιτροπής του ∆ήμου Ηρακλείου)
2. Κωνσταντίνο Μαστρογιαννάκη (Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Λογοτεχνών Ν.
Ηρακλείου)
3. Ντιάνα Μανουρά (Πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου)
με αντικαταστάτρια την κ.Μαρία Φραγκιαδάκη (Αντιπρόεδρο της Ένωσης Φιλολόγων
Ν. Ηρακλείου)

ΒΡΑΒΕΙΑ και ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ): (Α. ΜΑΘΗΤΕΣ – Β. ΜΗ
ΜΑΘΗΤΕΣ)
α) Πεζογραφία (Ελεύθερο Θέμα)
β) Ποίηση (Ελεύθερο Θέμα)
1ο βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος
2ο βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος
3ο βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος
1ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
2ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
3ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος

Τα βραβεία και τους επαίνους θα συνοδεύουν βιβλία των εκδόσεων της
Βικελαίας ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης.

Με ευθύνη της Ένωσης Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου θα παρουσιαστούν τα έργα
που θα διακριθούν σε ειδική Λογοτεχνική βραδιά στο Πολύκεντρο Νεολαίας του
∆ήμου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
Τα έργα που θα κατατεθούν στο ∆ιαγωνισμό θα παραμείνουν στο
Πολύκεντρο Νεολαίας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε
μη κερδοσκοπικό σκοπό με την αναφορά του ονόματος του δημιουργού.

Τα έργα μπορούν να αποστέλλονται έως και την ∆ευτέρα 1 Απριλίου 2009 στην
διεύθυνση του Πολύκεντρου Νεολαίας ∆ήμου Ηρακλείου ( Ανδρόγεω 2, 71202 Ηράκλειο
Κρήτης, υπ ’όψιν κ. Γ. Αντωνάκη ,τηλ 2810-399211-2
fax 2810-229207)
email:neolaia@heraklion.gr

3. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

α. Ασπρόμαυρη φωτογραφία (με α) ελεύθερο θέμα και β) Στιγμιότυπο)
β. Έγχρωμη
Φωτογραφία)

φωτογραφία (με α)ελεύθερο θέμα και β) Πειραματική (Ψηφιακή

1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος
Κρητικής καταγωγής ή μόνιμος κάτοικος της Κρήτης.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι και τέσσερα (4) έργα ανά θέμα .
3. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:
Όχι μικρότερες από 20 Χ 25 εκ.
4. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι.
5. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να είναι γραμμένο:
α. Το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου.
β. Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας όπως αναγράφεται στο δελτίο συμμετοχής που
συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού.
γ. Ο τίτλος της φωτογραφίας , αν υπάρχει.
δ) Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα εάν κρίνει ότι κάποια φωτογραφία δεν πληρεί
τους όρους του θέματος να την καταχωρίσει στον όρο ελεύθερο θέμα.
ε) Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
1. Οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίο συμμετοχής. Για
κάθε
κατηγορία συντάσσεται χωριστά δελτίο συμμετοχής το οποίο μπορεί να είναι
φωτοαντίγραφο του υποδείγματος που συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού.
∆ελτία συμμετοχής μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Πολύκεντρο
Νεολαίας στην διεύθυνση που ακολουθεί.

2. Οι συμμετοχές
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς
στο Πολύκεντρο
Νεολαίας , Ανδρόγεω 2 71202, Ηράκλειο. Τηλέφωνο για συνεννόηση 2810 -399211-2
κ. Γιώργο Αντωνάκη , Fax: 2810 -229207.
Κριτική Επιτροπή
Ματζαπετάκης Νίκος Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής ∆.Η. (Πρόέδρος )
Μετζάκης Εμμανουήλ Ε.FΙAP-PSA** Πρόεδρος ΕΦΕ Κρήτης
Παπαδάκης Εμμανουήλ Ε.FΙAP –PSA* Αντιπρόεδρος ΕΦΕ Κρήτης
Νικηφοράκης Πολυχρόνης Α.FΙAP- PSA*** Γενικός Έφορος ΕΦΕ Κρήτης
Μάρκογλου ∆ημήτρης Φωτογράφος

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τελευταία ημέρα παραλαβής : Τετάρτη 1η Απριλίου 2009 (Σφραγίδα ταχυδρομείου) .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1. Η κρίση των έργων θα γίνει το πρώτο 5νθήμερο του Απριλίου και τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν Σάββατο 11 Απριλίου και ώρα 11:00 στην αίθουσα της Βασιλικής του Αγίου
Μάρκου. Επίσης θα δοθούν για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο του Ηρακλείου.
2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.

3. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα παραμείνουν στο Πολύκεντρο
Νεολαίας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε μη
κερδοσκοπικό σκοπό με την αναφορά του ονόματος του δημιουργού.

4. Τα έργα που δεν θα διακριθούν θα επιστραφούν στους δικαιούχους το
αργότερο στις αρχές του Μαΐου. Η παραλαβή τους θα μπορεί να γίνει και
αυτοπροσώπως από το Πολύκεντρο Νεολαίας κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης.

5. Η απονομή των βραβείων θα γίνει το πρωί του Σαββάτου 11 Απριλίου 2009 ,στις 11:00
στην αίθουσα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.

6. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν με κάποιο βραβείο, έπαινο ή ανάρτηση
θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση στον εκθεσιακό χώρο του Πολύκεντρου
Νεολαίας η της Πύλης του Αγίου Γεωργίου κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.
7. Το Πολύκεντρο Νεολαίας θα κάνει κάθε προσπάθεια για την προστασία και
την φύλαξη των έργων, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή
καταστροφή τους.
8. Κάθε απρόβλεπτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει κατά την διεξαγωγή
του διαγωνισμού θα ρυθμιστεί με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής. Αν το
γεγονός αφορά τις κρίσεις των φωτογραφιών θα λυθεί από την κριτική επιτροπή.
9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους
διαγωνιζόμενους όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.
10. Η κριτική επιτροπή ορίζεται από τον ∆ήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και
αποτελείται από τους:
α. Μετζάκη Εμμανουήλ (Ε.FIAP Πρόεδρος Ε.Φ.Ε. Κρήτης)
β. Παπαδάκη Εμμανουήλ (Ε.FIAP Αντιπρόεδρος Ε.Φ.Ε. Κρήτης)
γ. Ματζαπετάκη Νίκο (Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής ∆ήμου Ηρακλείου)
ΒΡΑΒΕΙΑ και ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ):
Χρυσό μετάλλιο
Αργυρό μετάλλιο
Χάλκινο μετάλλιο
1ος έπαινος
2ος έπαινος
3ος έπαινος
Τα βραβεία και τους επαίνους θα συνοδεύουν τιμητικά διπλώματα και βιβλία των εκδόσεων
της Βικελαίας ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης.
Τα μετάλλια (χρυσό, αργυρό και χάλκινο) για κάθε κατηγορία αθλοθετεί η Ελληνική
Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.)

Ο Καλλιτεχνικός ∆/ντης
Αντωνάκης Γιώργος

