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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  
 

 Ο διαγωνισμός έχει θέμα : « ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ » 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά και εγγόνια νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών/πτριών 

υγείας, ηλικίας από 6 μέχρι 18 χρονών. Κάθε παιδί θα μπορεί να υποβάλει στο διαγωνισμό 
ένα έργο. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά της ίδιας οικογένειας, ηλικίας 6 – 18 χρονών.  
 Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

o Κατηγορία 1: παιδιά ηλικίας μέχρι 6 -12 χρονών (Δημοτικού) 
o Κατηγορία 2: παιδιά ηλικίας 13-18 χρονών (Γυμνασίου – Λυκείου). 

 Τα πρώτα δύο καλύτερα έργα  των δύο κατηγοριών θα πάρουν ως έπαθλο χρηματικό ποσό 
των 100 ευρώ. 

 Επιπλέων οι πρώτες 20 καλύτερες ζωγραφιές κάθε κατηγορίας, θα αναρτηθούν αυτούσιες 
σε χώρους παροχής νοσηλευτικής φροντίδας (τμήματα νοσοκομείων του ΟΚΥΠΥ και 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, κέντρα υγείας, ιατρικά κέντρα κ.α) και θα  δημοσιευτούν στο 
περιοδικό του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ., με αναφορά στο όνομα του παιδιού. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής  
 Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων: 15 Μαρτίου 2021  
 Το έργο να είναι σε χαρτόνι ή καμβά, μεγέθους Α3. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά 

όπως χρωματιστά μολύβια, ακριλικά χρώματα, μολύβι, νερομπογιές, κηρομπογιές και 
μαρκαδόροι. (Έργα από κολλάζ και αποκόμματα ή σχέδια με χρήση υπολογιστή, δεν θα 
είναι αποδεκτά) 

 Το έργο  μαζί με την αίτηση συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένη να παραδίνεται   δια 
χειρός σε κλειστό φάκελο  στο οίκημα του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. στη διεύθυνση: Ταγματάρχου 
Πουλίου 1, Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, τηλ επικοινωνίας 22771994 ή στα μέλη του 
ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ (βλ. αίτηση συμμετοχής). 

 Τα στοιχεία του παιδιού και του γονέα όπως και ο τίτλος του έργου να αναγράφονται επίσης 
στο πίσω μέρος του σχεδίου.    

 Προώθηση του διαγωνισμού θα γίνει από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  του 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ (Facebook και Twitter) 

 Τα έργα θα αναρτηθούν στη επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ., ανώνυμα, θα 
κωδικοποιηθούν και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες 
για τη ψηφοφορία, θα ανακοινωθούν αργότερα.  

 Η διαχείριση προσωπικών δεδομένων διέπεται από  τις  πρόνοιες  του  Περί  Επεξεργασίας  
Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα  (Προστασία  του  Ατόμου)  Νόμου138(Ι)/200. 

 Ο φορέας της διοργάνωσης (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ και ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ ) έχει το δικαίωμα δημοσίευσης 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.  

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 
1988-2015. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως 
το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).  


