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Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό αφίσας για την προώθηση του Προγράμματος
Erasmus+
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εορτάζοντας τα 30 χρόνια του Προγράμματος Erasmus+,
προκηρύσσει διαγωνισμό αφίσας για την προώθηση του Προγράμματος Erasmus+ με
έπαθλο μια δωροεπιταγή 200€ για την αγορά βιβλίων!
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 - Γενικές πληροφορίες
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εορτάζοντας τα 30 χρόνια του Προγράμματος Erasmus+,
προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό τη βράβευση της καλύτερης αφίσας 2016 για την
προώθηση του Προγράμματος Erasmus+.
2– Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η αφίσα
μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατομικής ή ομαδικής δουλειάς.
3 – Κριτήρια επιλογής
Τα βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι: η αισθητική ποιότητα, η συνάφεια των έργων με το
θέμα του διαγωνισμού (εορτασμός 30 χρόνων Erasmus+) και η πρωτοτυπία.
4 – Προϋποθέσεις
Οι αφίσες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τέσσερα λογότυπα:





Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το λογότυπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Το λογότυπο του Προγράμματος Erasmus+
Το λογότυπο της ΕΕ για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Προγράμματος.

Τα λογότυπα βρίσκονται αναρτημένα στο forum.
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=154&t=20901

5- Βραβείο
Ο/ Η πρώτος/η νικητής/τρια θα λάβει μια δωροεπιταγή 200€ για την αγορά βιβλίων.
Σε περίπτωση ομαδικής πρότασης απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου για την παραλαβή της
δωροεπιταγής εκ μέρους της ομάδας εργασίας.
6- Τρόπος και προθεσμία Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν την αφίσα τους χρησιμοποιώντας υπηρεσίες
διαμερισμού αρχείων – file sharing (όπως Google Drive, Box, Microsoft Onedrive, Dropbox,
κ.ά) στο erasmus@aegean.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, το Τμήμα τους και
τον αριθμό μητρώου (ΑΜ).
Το Γραφείο Εrasmus θα επιβεβαιώσει τη λήψη του μηνύματός σας.
Προθεσμία υποβολής ορίζεται η 10 Ιουνίου 2017.
7- Όροι του Διαγωνισμού
Το έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο και αυθεντικό.
Η αφίσα θα πρέπει να έγχρωμη, σε διάσταση 30x45 cm σε αρχείο τύπου vector (ai, eps) ώστε
να μπορεί να τυπωθεί και σε μεγαλύτερη διάσταση.
Οι αφίσες θα πρέπει να κατατεθούν στα εξής 2 formats :
1. Αρχείο σε μορφή vector (EPS, AI, PDF ή άλλο)
2. Αρχείο σε μορφή bitmap σε μορφότυπο tiff ή jpeg με διαστάσεις 30x45 cm στα 300dpi.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής χρήσης της αφίσας
που θα πρωτεύσει στον διαγωνισμό.
Το όνομα του/της/των δημιουργού/ων θα εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της αφίσας.
8- Ψηφοφορία
Η επιλογή της καλύτερης αφίσας θα γίνει με ανοικτή ψηφοφορία στην οποία θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής όλα τα Μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας.
9- Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι/ες θα επικοινωνούν με το Γραφείο Erasmus με
ηλεκτρονικό μήνυμα στο erasmus@aegean.gr ή στα τηλέφωνα: 2251036168/36165/36118.
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