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Πανελλήνιος διαγωνισμός αφίσας Εορτών Εξόδου 2019 

 
 

  
 

Ο Δήκνο Ιεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ νξγαλώλεη «Πανελλήνιο Διαγωνιζμό 

Αθίζαρ Εοπηών Εξόδος  2019», πνπ ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 13 Μαπηίος  2019 θαη 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο από όιε ηελ Ειιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθό λα 

ζπκκεηάζρνπλ. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Δήμος Ιεράς Πόλεως  Μεσολογγίου 
Γραφείο Δημάρχου 
 Γραφείο Επικοινωνίας  
και Δημοσίων χέσεων 

                Ι.Π. Μεσολογγίου  13 -2-2019 
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Σθνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε αλάδεημε ηεο αθίζαο πνπ ζα απνηειέζεη  ην  

θεληξηθό  ζέκα  πξνβνιήο ησλ Ενξηώλ Εμόδνπ  2019 (αθίζεο, πξόγξακκα, 

πξνζθιήζεηο θ.α) . Θα  βξαβεπζνύλ ηηκεηηθά νη ηξεηο πξώηεο θαη ηα νλόκαηα ησλ 

ληθεηώλ   ζα αλαθνηλσζνύλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ελώ  νη  θαιύηεξεο αθίζεο ζα 

εθηεζνύλ  ζε δηνξγάλσζε Οκαδηθήο Έθζεζεο Αθίζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Ενξηώλ 

Εμόδνπ.  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΦΙΑ ΕΟΡΣΩΝ ΕΞΟΔΟΤ 

Τν Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Δήκνπ Ιεξάο Πόιεσο Μεζνινγγίνπ δηνξγαλώλεη  

Δηαγσληζκό Αθίζαο Ενξηώλ Εμόδνπ 2019. 

Διάπκεια: Από 13 Φεβξνπαξίνπ 2019 έσο 13 Μαξηίνπ  2019. 

Θέμα: Ενξηέο Εμόδνπ 2019 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ  

1. Διαστάσεις: Τν εηθαζηηθό ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαηαθόξπθα (portrait) θαη 

λα παξαδνζεί ζε ςεθηαθό αξρείν 50x70cm γηα ηελ αθίζα  

2. Format/ Ανάλυση: Τν εηθαζηηθό ζα πξέπεη λα έρεη αλάιπζε 300dpi, color 

mode CMYK, format .pdf θαη απαξαίηεηα λα επηζπλάπηεηαη θαη έλα αξρείν 

jpg γηα ρξήζε web.  

3. Σηε αθίζα ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο «Μεζνιόγγη, Πόιε ηεο 

Ειεπζεξίαο» θαη  «Ενξηέο Εμόδνπ» θαζώο  θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο 

ησλ εθδειώζεσλ «6 - 21 Απξηιίνπ 2019».  

4. Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζηείιεη κία θαη κόλν ζπκκεηνρή.  

 

 Σηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο θπζηθά πξόζσπα, θαιιηηέρλεο, 

εξαζηηέρλεο, θνηηεηέο θαη όζνη άιινη ην επηζπκνύλ κεκνλσκέλα, θαζώο θαη 

νκάδεο 

 Σηνπο ληθεηέο ζα απνλεκεζνύλ 3 βξαβεία, εηδηθά βξαβεία θαη έπαηλνη.  

 Αποζηολή πποηάζεων ζηο email: pneumatikoke@gmail.com 

 Η επηηξνπή ζα απνηειείηαη από ηνπο 

            οθία Λαναπά, Φηιόινγν, Αληηπξόεδξν ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ 

            πύπο Υολέβα, Καιιηηερληθό Δηεπζπληή ηνπ Δεκνηηθνύ Ωδείνπ 

            Γιώπγο Σζάηζο, Εηθαζηηθό 
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