
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής 
«ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ» 2019 

 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού και το Ινστιτούτο των Μεξικανών στο Εξωτερικό 
(ΙΜΕ) προσκαλούν παιδιά μεταξύ 6 και 14 ετών, να συμμετάσχουν στον 23ο Διαγωνισμό 
παιδικής ζωγραφικής «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ» 2019, με φετινό θέμα την 
Ινδάλματα και Πρόσωπα του Μεξικού. 
 
Όροι συμμετοχής  
Οι ζωγραφιές θα πρέπει: 

- να πραγματοποιηθούν σε χαρτόνι με διαστάσεις Α3 (29,7 x 42 εκατοστά), με 
μολύβια, ακριλικά, ακουαρέλες, παστέλ ή οποιοδήποτε υλικό τις επιλογής σας, 

- να περιέχουν, κολλημένο στο πίσω μέρος και συμπληρωμένο στα αγγλικά, το 
παρακάτω έντυπο συμμετοχής, 

- να περιέχουν υπογραφή και ημερομηνία, 
- να υποβληθούν στην Πρεσβεία Μεξικού στην Ελλάδα (Διεύθυνση: Πλατεία Φιλικής 

Εταιρίας 14, ΤΚ 106 73 Αθήνα, υπόψιν Μορφωτικού Τμήματος), πριν από τις 28 
Ιουνίου 2018 (όσες αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να σταλούν πριν τις 
20 Ιουνίου).  

 
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά από όλο τον κόσμο, βοηθήστε 
μας να αναδείξουμε τα ταλαντούχα παιδιά από την Ελλάδα!    
 
Βραβεία 
Θα αναδειχθούν οι 12 καλύτερες ζωγραφιές και 28 τιμητικές διακρίσεις, οι οποίες θα 
αποτελέσουν μια περιοδεύουσα έκθεση που θα ξεκινήσει στην Πόλη του Μεξικού και στη 
συνέχεια θα παρουσιαστεί και σε άλλες χώρες.  
 
Η Κριτική επιτροπή που θα περιλαμβάνεται από μέλη της Πρεσβείας Μεξικού θα διαλέξει 
τις πέντε καλύτερες ζωγραφιές από την Ελλάδα, στην συνέχεια (από τις 12 ως τις 16 
Αυγούστου) το ΙΜΕ θα της ανεβάσει στην σελίδα του στο facebook IMEsremx όπου το 
κοινό θα ψηφίσει τα αγαπημένα του ανάμεσα στις συμμετοχές όλων των χωρών.  
 
Θα αποκλειστούν οι αντιγραμμένες ζωγραφιές, εκείνες στις οποίες έχουν παρέμβει 
ενήλικες, όσες δεν σέβονται όλους τους όρους συμμετοχής, και εκείνες που δεν είναι 
σχετικές με το φετινό θέμα.  
 
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εκχωρούνται τα δικαιώματα των ζωγραφιών, ώστε 
να χρησιμοποιηθούν από το ΙΜΕ σε εκθέσεις και δημοσιεύσεις για προωθητικούς 
σκοπούς. 
 
Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην σελίδα του ΙΜΕ στο facebook (IMEsremx), στις 
26 Αυγούστου 2019.  

 
 
 
 
 
 



EΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ/REGISTRATION FORMAT  

23ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ» 

ΧΧΙΙΙ CHILDREN’S DRAWING CONTEST “ESTE ES MI MEXICO” 

 
 

Η βεβαίωση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και να κολληθεί στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς.  

 
 

Συμμετοχή μέσω/Participation through ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/EMBASSY OF MEXICO IN GREECE 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ/ FULL NAME:__________________________________________________ 

ΦΥΛΟ/GENDER _________________  ΗΛΙΚΙΑ/AGE: ________  χρονών/years old 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS: ΟΔΟΣ & ΑΡΥΘΜΟΣ/STREET & NUMBER________________________ 

ΠΟΛΗ/CITY__________Τ.Κ./POSTAL CODE___________ΧΩΡΑ/COUNTRY_________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TELEPHONE NUMBER ___________________E-MAIL_______________________ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΠΟΛΗ & ΧΩΡΑ)/BORN IN: (CITY & COUNTRY)_______________________ 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/SCHOOL NAME: _______________________________________________ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/SCHOOL  ADDRESS___________________________ 

____________________________________________________ΠΟΛΗ/CITY_________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/SCHOOL TELEPHONE NUMBER_______________________________ 

E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ/SCHOOL E-MAIL ________________________________________________ 

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ή ΓΟΝΙΩΝ (ΠΟΛΗ & ΧΩΡΑ)/GUARDIANS’ OR PARENTS’ 

CITY & COUNTRY OF BIRTH: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, για τους νικητές, αυτή η περιγραφή θα περιληφθεί στην 

έκθεση και το ημερολόγιο / TITLE OF DRAWING AND DESCRIPTION, this description will be 

included in the exhibition card and in the calendar, if you win: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 


