
 

 

Όροι Διαγωνισμού δημιουργίας γαλλόφωνου κόμικ,  

με θέμα την Επανάσταση του 1821 
 

• Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (Bibliothèque Nationale de 

France - BNF) και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο προσκαλούν το ευρύ κοινό και τους μαθητές 

να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό δημιουργίας γαλλόφωνου κόμικ, με θέμα την Επανάσταση 

του 1821. Ο σχεδιασμός των κόμικς γίνεται με τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής για 

υπολογιστές, smartphone και τάμπλετ: BDnF, la fabrique à BD. 

Η θεματολογία του Διαγωνισμού είναι εσκεμμένως ευρεία καθώς στοχεύει στην παρουσίαση 

διαφορετικών πτυχών του βασικού θέματος και στην κινητοποίηση κάθε δημιουργικής σκέψης 

και έκφρασης. 

• Δικαίωμα συμμετοχής 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και η διαδικασία είναι απλή. Ο Διαγωνισμός 

απευθύνεται σε δύο κατηγορίες συμμετεχόντων:  ευρύ κοινό και μαθητές. 

Ευρύ κοινό: Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ερασιτέχνες σχεδιαστές/δημιουργούς, 

ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας ή κοινωνικής κατάστασης, οι οποίοι δεν έχουν δημοσιεύσει 

έργα ή υπογράψει συμβόλαια στο παρελθόν και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των έργων, με σκοπό την έντυπη έκδοση κόμικς. Ειδικά για τους ανήλικους συμμετέχοντες 

απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.  

• Τρόπος συμμετοχής 

Δύο δυνατότητες προσφέρονται στους συμμετέχοντες: συμπληρώνοντας μία από τις 

προσχεδιασμένες μακέτες ή δημιουργώντας εξ ολοκλήρου ένα προσωπικό έργο. Βλ. 

ανακοίνωση. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 

του από τους συμμετέχοντες (και από τους γονείς/κηδεμόνες στην περίπτωση των ανηλίκων). 

 

• Κριτήρια επιλογής νικητών 

Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, στις 15 Νοεμβρίου 2021, 

για να προβεί στην κατάταξη των συμμετοχών. Κάθε υποβληθέν έργο θα αξιολογηθεί από τα 

μέλη της επιτροπής. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες, να μην 

έχουν παρουσιαστεί και να μην έχουν διακριθεί ξανά στο παρελθόν.  

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχών, οι διοργανωτές ενδέχεται να προβούν σε 

προεπιλογή των σχεδίων πριν την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής. Κοινά κριτήρια για την 

προεπιλογή ή την τελική επιλογή, αποτελούν η τήρηση των όρων συμμετοχής, η 

https://bdnf.bnf.fr/


καταλληλότητα της επιλεγμένης ιστορίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κρίνεται 

σκόπιμο από την κριτική επιτροπή.  

Έργα που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε, ανοιχτή ή την κεκαλυμμένη επίκληση φυλετικού 

μίσους ή υποκίνηση εχθρότητας, βίας ή θανάτου, θα απορρίπτονται αυτόματα.  

 

• Βραβεία 

Θα απονεμηθούν διάφορα βραβεία. Τα έργα των νικητών θα τυπωθούν και εκτεθούν στο 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 

 

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιεύουν, να προβάλουν και να χρησιμοποιούν 

για μη εμπορικούς, προωθητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς το σύνολο των έργων που 

συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, βραβευμένων και μη, και πάντα με τη δημοσίευση του 

ονόματος του δημιουργού.  

  

• Διάρκεια του Διαγωνισμού  

Ευρύ κοινό: 17 Μαΐου 2021 – 15 Νοεμβρίου 2021 

Μαθητές: 27 Σεπτεμβρίου 2021 – 15 Νοεμβρίου 2021 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δεκέμβριος 2021 

 

• Τροποποίηση των όρων - Ακύρωση του Διαγωνισμού 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την πραγματοποίηση του 

Διαγωνισμού, να διακόψουν πρόωρα αυτόν, να μεταθέσουν χρονικά τη διεξαγωγή του, να 

τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, χωρίς ωστόσο, να φέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή 

ευθύνη.  

 


