
Ανοικτή πρόσκληση  

Διαγωνισμός ζωγραφικής 

Προθεσμία: 9 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

Η Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό ανακοινώνει μια ανοικτή πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων σε νέους ηλικίας 11-14 ετών για συμμετοχή σε δημιουργικό διαγωνισμό 

εμπνευσμένο από έναν από τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που παρατίθενται στον 

κατάλογο!  

 

Πώς μπορώ να συμμετέχω; 

 

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι καλούνται απλά να επιστρατεύσουν τη 

φαντασία τους και να δημιουργήσουν ένα σχέδιο εμπνευσμένο από έναν χώρο πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Κύπρου (βλ. Κατάλογο πιο κάτω) ως αναπαράσταση ή σκηνικό για μια 

ιστορία. 

 

Οι διαστάσεις των σχεδίων σε χαρτί πρέπει να είναι τουλάχιστον A4 (21 x 29,7 cm) και να 

μην υπερβαίνουν το μέγεθος A3 (29,7 x 42 cm).  

 

Γίνονται αποδεκτά και ψηφιακά σχέδια (ελάχιστη ανάλυση 300 dpi). 

 

A4 29,7 X 21,0 cm             3508 X 2480 pixel 

A3 42,0 X 29,7 cm    4961 X 3508 pixel 

 

 

Ο κατάλογος των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς παρατίθεται κατωτέρω μαζί με την 

ιστορία και φωτογραφία του κάθε μνημείου 

 

Κατάλογος Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς: 

1. Μονή Αποστόλου Ανδρέα    Καρπασία 

2. Αββαείο Μπελλαπάις     Κερύνεια 

3. Μπεντεστέν      Λευκωσία  

4. Μπουγιούκ Χαν     Λευκωσία 

5. Πύλη Αμμοχώστου     Λευκωσία 

6. 2 παλιά σιντριβάνια εντός των τειχών Λευκωσία 

7. Τέμενος Χαλά Σουλτάν   Λάρνακα 

8. Χαμάμ (κοντά στο Hasan Aga)  Πάφος 

9. Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελιώτισσα Λευκωσία 

10. Κάστρο Κολοσσίου    Λεμεσός 

11. Κάστρο Κερύνειας    Κερύνεια 

12. Κάστρο Λάρνακας    Λάρνακα 

13. Κάστρο Λεμεσού    Λεμεσός 

14. Προμαχώνας Μαρτινέγκο   Αμμοχώστος 



15. Παλαιά Εκκλησία Αγίου Γεωργίου  Κορμακίτης 

16. Ομεριέ Χαμάμ     Λευκωσία 

17. Πύργος του Οθέλλου    Αμμοχώστος 

18. Κάστρο Πάφου    Πάφος 

19. Φρούριο Αγίου Ιλαρίωνς   Κερύνεια 

20. Τάφοι των Βασιλέων    Πάφος 

21. Τέμενος Τούζλα    Λάρνακα 

22. Ενετικά Τείχη     Αμμόχωστος 

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  

 

Τι αναμένεται να επιτύχει αυτή η ανοικτή πρόσκληση;  

 

- Συμμετοχή παιδιών ηλικίας 11-14 ετών σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και 

την κληρονομιά 

 

- Ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων παιδιών 

 

- Παροχή κινήτρων στα παιδιά να επιδείξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες 

 

- Δημιουργία ‘τραπεζας’ εικαστικών έργων και σχεδίων που χρησιμοποιούν 

δημιουργικές και καλλιτεχνικές μεθόδους για την αναπαράσταση των χώρων 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου 

 

- Προβολή χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου με τη συμμετοχή 

δημιουργικών παιδιών και νέων 

 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή; 

 

- Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι 

- Παιδιά ηλικίας μεταξύ 11-14 ετών  

 

Κανόνες υποβολής 

 

- Οι αιτούντες καλούνται να καταχωρίσουν έως 2 σχέδια ο καθένας. 

- Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει 

επιλεγεί ως το θέμα του σχεδίου  

- Ο χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να επιλέγεται από τους χώρους που 

παρατίθενται στον κατάλογο. 

- Το σχέδιο πρέπει να παρουσιάζει τον χώρο που  έχει επιλεγεί.  Είστε ελεύθεροι να 

δημιουργήσετε!  

- Δεν επιτρέπεται να υπάρχει βοήθεια από ενηλίκους σε οποιοδήποτε μέρος του έργου.  

- Καμία πρόταση δεν θα γίνει δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας.  



- Όλες οι προτάσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση drawingcompetition.cy@undp.org με το όνομα και την ημερομηνία 

γέννησης του αιτούντος. Το συνημμένο αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 MB. 

 

 

Πώς θα επιλεγούν οι νικητές; 

 

Η επιλογή των σχεδίων θα γίνει από 7-μελή κριτική επιτροπή η οποία αποτελείται από 2 

μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (1 ΕΚ και 1 ΤΚ), 2 εξωτερικούς 

ελληνοκύπριους εμπειρογνώμονες και 2 εξωτερικούς τουρκοκύπριους εμπειρογνώμονες συν 

1 άτομο που θα οριστεί από τον ΟΗΕ.  

 

Ποια είναι τα βραβεία;   

 

Θα απονεμηθούν συνολικά 6 βραβεία.  

Συνδρομή σε δικτυακούς τόπους/λογισμικό σχετικά με την τέχνη ή/και κάρτες πρόσβασης σε 

μουσεία ή παρόμοια βραβεία (επιγραμμικά μαθήματα/σεμινάριο) θα απονεμηθούν ως έπαθλα 

στα βραβευθέντα έργα. 

 

Αν έχω οποιεσδήποτε απορίες; 

 

- Εάν έχετε απορίες ή/και οποιαδήποτε προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 

μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

drawingcompetition.cy@undp.org.  Θα σας απαντήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε! 
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