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ΘΕΜΑ : «Έγκριση Γλωσσικού Μαθητικού  Διαγωνισμού ‘’ Κλείταρχος και Βερενίκη για το σχολικό έτος 2019-2020»
Σχετ. έγγραφο: 157508/09-10-2019/Δ1

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ.  εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ.  104837/28-6-2019/Δ1 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα 
έγκρισης του γλωσσικού μαθητικού διαγωνισμού «ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΕΝΙΚΗ», οποίος απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες  Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την αρ. 40/8-10-2019 Πράξη 
του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-2020, με τις εξής προϋποθέσεις:
1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει με τρόπο 
θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα). 
2) Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η 
καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή. 
3) Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε 
πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.
 4) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα 
διοργάνωσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών 
δικαιωμάτων. 
5) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του 
περιεχομένου του διαγωνισμού».
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