
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι το «Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» 
Εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την συνεργασία 
του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, προκηρύσσει Διαδικτυακό Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με 
θέμα:  «Παιδιά και Έφηβοι αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821». 

Σας παρακαλούμε πολύ, αφού ενημερωθείτε αναλυτικά διαβάζοντας την προκήρυξη του 
διαγωνισμού, την οποία έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπο του Ιδρύματος, να 
συμπληρώσετε και υπογράψετε την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία παρακαλούμε 
να συνοδεύει το έργο μαζί με τη λεζάντα και το κείμενο που θα υποβληθεί στο Σχολείο για 
τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.  

Η Φόρμα Συγκατάθεσης θα παραμείνει στο σχολείο Δημοτικό ή Γυμνάσιο του εκάστοτε 
μαθητή/τριας και θα ζητηθεί από το Ίδρυμά μας όταν αυτό χρειαστεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 

 

Ατομικά Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα 

Επώνυμο: ................................................................................................... 

Όνομα: ................................................................................................... 

Διεύθυνση: ................................................................................................... 

Τηλ: ...................................................................................................  

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ–ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Ο/Η..................................................................................................υπογράφων/ουσα, 
γονέας/κηδεμόνας του μαθητή/τριας…………………………………………………………………   

της Τάξης.....................του Σχολείου………………………………………………………………………. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ με τους όρους της προκήρυξης του Διαδικτυακoύ 
Διεθνή Μαθητικού  Διαγωνισμό Ζωγραφικής με Θέμα:  «Παιδιά και Έφηβοι 
αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821» που διάβασα στον 
ιστότοπο του Ιδρύματος, και δέχομαι ο/η ανωτέρω μαθητής/τρια να συμμετάσχει 
στον Διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το ονοματεπώνυμο του, μαζί με το έργο και το 
κείμενο που το ακολουθεί , σε κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο ή  φυσικό χώρο 
(έκθεση), συμφωνώ επίσης  με την ηχογράφηση  και βιντεοσκόπηση των έργων και 
της τελετής απονομής  των βραβείων, όποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν λόγω 
πανδημίας COVID 19.  

Τα  έργα και τα κείμενα  των διαγωνιζομένων βραβευμένων και μη θα είναι στη 
διάθεση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και θα χρησιμοποιηθούν για 
πολιτιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ιδρύματος για τα 200 
χρόνια του Αγώνα του 1821. 

 

 Δηλών/ούσα(υπογραφή) 

 

 

Η Φόρμα Συγκατάθεσης θα παραμείνει στο Σχολείο του εκάστοτε μαθητή/τριας και 
θα ζητηθεί από το Ίδρυμά μας  όταν αυτό χρειαστεί. 


