
Ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες βήμα-βήμα,

για να είσαι σίγουρος για τη συμμετοχή σου.

1.   ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ.

2.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ το έντυπο συμμετοχής, μαζί με την 

υπογραφή συναίνεσης των γονιών μου.

3.   ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ μέσω του σχολείου μου ή ατομικά αυτή 

τη σελίδα συμπληρωμένη, μαζί με τη ζωγραφιά μου, 

στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνιίας Cyta  

(Αρ. Γραφείου 331), Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκωσία, 

μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.   

(Τηλ. 22707141, 22701358).

Πληροφορίες διαγωνισμού:

1.  Αποδεκτά θα γίνονται μόνο ατομικά έργα  

και όχι ομαδικά.

2.  Οι ζωγραφιές θα πρέπει να είναι σε χαρτί μεγέθους 

Α3 (42εκ. x 30εκ.), χρησιμοποιώντας ό,τι υλικό 

θέλετε. Γίνονται αποδεκτά και έργα με κολλητική.

3.  Ζωγραφιές που δεν περιλαμβάνουν το πιο κάτω 

έντυπο συμμετοχής, με τα στοιχεία συμπληρωμένα, 

δεν θα λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

4.   Η Cyta θα μπορεί να αξιοποιήσει τα έργα του 

διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο, με αναφορά 

στο όνομα του παιδιού και του σχολείου του. Τα έργα 

που θα υποβληθούν δεν θα επιστραφούν.

Όνομα παιδιού: 

Επίθετο παιδιού: 

Ηλικία:  

Σχολείο: 

Τμήμα:  

Όνομα εκπαιδευτικού τέχνης: 

Επαρχία: 

Email: 

Τ.Κ.: 

Τηλ. Επικοινωνίας (κινητό του γονέα ή κηδεμόνα)*: 

Γνωρίζω ότι το παιδί μου λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό 
ζωγραφικής της Cyta και το σχέδιό του, μαζί με τα στοιχεία 
του, μπορούν να αξιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 

Όνομα γονέα/κηδεμόνα: 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα:

Έντυπο συμμετοχής στον παγκύπριο
διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα:
«Η μαγεία της επικοινωνίας στην 
Παραμυθοχώρα!» 

*  Θα χρησιμοποιηθεί από τη Cyta μόνο για σκοπούς 
που αφορούν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

Πάρε κι εσύ μέρος στον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα:

«Η μαγεία της επικοινωνίας 
στην Παραμυθοχώρα!»

Θυμάσαι να στείλεις το έντυπο 
συμμετοχής μαζί με το σχέδιό σου.

B Γ

Μέσα σε αυτό τον λαβύρινθο πρέπει να βρεις την 
άκρη της κόκκινης κλωστής, που θα σε οδηγήσει 
στο παγάκι που λιώνει. Διάλεξε διαδρομή. Γρήγορα 
όμως, γιατί το παγάκι μπορεί να λιώσει από την 
αγωνία του και να γίνει νεράκι...

Κόκκινη κλωστή δεμένη, 
το παγάκι περιμένει...A

Οι σωστές απαντήσεις είναι:

Οι ΣΩΣΤΕΣ λέξεις είναι: Σπανός, νερό, 40 δράκοι.

Η σωστή διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσεις 
είναι η "Α"

1) αγωνία
2) ενθουσιασμός
3) λύπη
4) συγκίνηση

5) περηφάνια
6) θυμός
7) χαρά 
8) ευγνωμοσύνη 

Λύσεις

1.      20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα

2.      Η χιονάτη και οι επτά νάνοι

5.      Το ασχημόπαπο

7.      Ο λαγός και η χελώνα


