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Κατηγορία συγγραφής με εικόνες
Η Daekyo, μία από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές εταιρείες στον κόσμο, διοργανώνει τον 24ο λογοτεχνικό 
διαγωνισμό. Για περισσότερα από 20 χρόνια έχει ανακαλύψει αρκετά λογοτεχνικά ταλέντα και τα ενθαρ-
ρύνει να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους. Κάθε παιδί από ηλικία 9 ετών και άνω μπορεί να 
λάβει μέρος στον διαγωνισμό και να έχει μία ευκαιρία το έργο του να δημοσιευτεί στο ημερολόγιο 2017 του 
Eye Level. Επιπροσθέτως, οι νικητές του παγκόσμιου διαγωνισμού  προσκαλούνται στην Κορέα, όχι μόνο 
για να βραβευθούν στην επίσημη τελετή βράβευσης, αλλά και θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
την πρωτεύουσα της Ν. Κορέας, Σεούλ, για 4 μέρες. 

Παιδιά... αφήστε τη φαντασία σας να κάνει μαγικά! Πάρτε το μαγικό μολύβι σας και το παραμύθι τώρα 
ξεκινάει!

Πληροφορίες για το διαγωνισμό

 Προσόντα συμμετεχόντων:
	 	 	Κάθε παιδί ηλικίας 9 ετών και άνω μπορεί να λάβει μέρος (η συγκεκριμένη ηλικία μπορεί να 

διαφέρει από χώρα σε χώρα)

 Απαιτήσεις:
	 	 	Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος μία ημέρα με σκοπό να ζωγραφίσουν και να γράψουν ένα 

κείμενο πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
	 	 •		Οι	συμμετέχοντες	πρέπει	να	έχουν	κάνει	εγγραφή	νωρίτερα	ή	και	την	ημέρα	του	διαγωνισμού	

(η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να είναι πλήρης)
	 	 •	Το	θέμα	θα	ανακοινωθεί	την	ημέρα	του	διαγωνισμού.
	 	 	Το	μικρό	διήγημα	πρέπει:
	 	 •	Να	μην	είναι	μεγαλύτερο	από	50	λέξεις
	 	 •	Το	κείμενο	πρέπει	να	είναι	γραμμένο	από	το	διαγωνιζόμενο
	 	 •	Ευανάγνωστο
	 	 •	Γραμμένο	μόνο	στα	Αγγλικά
	 	 	Τα	υλικά	που	επιτρέπεται	να	χρησιμοποιηθούν	είναι	μόνο	τα	ακόλουθα:
	 	 •	Το	πρότυπο
	 	 •	Μαρκαδόροι	για	ζωγραφική
	 	 •	Μολύβι	για	τη	γραφή	της	περιγραφής/	επεξηγηματικό	κείμενο	εικόνας

 Βραβεία:

 Παρατηρήσεις:
	 	  Κείμενα που δεν έχουν ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες (για το είδος και το μήκος) θα απορριφθούν εξ αρχής.
	 	 	Εγγεγραμμένοι που έχουν βάλλει ψευδή ή αναληθή στοιχεία στην φόρμα εγγραφής θεωρείται ότι δεν διαθέτουν 

όλα τα προσόντα. Αν η έλλειψη προσόντων το απαιτεί, μετά την τελετή βράβευσης, τα βραβεία θα επιστραφούν.
	 	  Όλες οι αποφάσεις και οι κρίσεις για την τελική απόφαση είναι τελικές και οριστικές και δεν παρουσιάζονται εκ 

των προτέρων ούτε επανεκτιμώνται.

Παγκόσμιο βραβείο

•	Τρόπαιο
•	Πιστοποίηση
•	Ταξίδι	στην	Κορέα	(με	κηδεμόνα)

Παρέχονται:
•	Εισιτήρια
•	Έξοδα	για	διαμονή	στη	Σεούλ

Ο αριθμός των νικητών 
και τα χρηματικά έπαθλα 

μπορεί να διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα
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	 	  Ίσως να υπάρχουν νικητές που κανένας από αυτούς να μην διαθέτει όλα τα προσόντα.
	 	 	Η λογοκλοπή απαγορεύεται. Τα κείμενα πρέπει να είναι αυθεντικά και να μην υπάρχει βοήθεια από κανέναν 

ενήλικα.
	 	 	Σε κάθε μία εγγραφή μόνο ένα άτομο επιτρέπεται, όχι ομάδα ατόμων.
	 	 	Μόνο μία εγγραφή για κάθε άτομο είναι αποδεκτή
	 	 	Η εγγραφή απαιτεί άδεια από τον γονέα ή κηδεμόνα, γιατί η Daekyo χρησιμοποιεί το όνομα των 

συμμετεχόντων, βιογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες και υλικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση 
εγγραφής, φωτογραφίες και οποιοδήποτε πληροφορία από το διαγωνισμό για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς 
προηγούμενη άδεια, εκτός, εάν φυσικά, απαγορεύεται από το νόμο.

 Πληροφορίες για τους εγγεγραμμένους:
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τοπικά γραφεία σε συγκεκριμένες περιοχές. Ημερομηνίες και χώροι μπορεί να 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οπότε κρατήστε τα ακόλουθα τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες:

 Χώρα Υπεύθυνος E-mail Τηλέφωνο
 USA Amanda Porr Amanda.Porr@myeyelevel.com 201-498-1212
 Hong Kong Mani Wong Mani.Wong@myeyelevel.com 2104-0188~9
 Malaysia Barnabas Ung Barnabas.Ung@myeyelevel.com 3-2093-1909
 Indonesia Indri Hastuti Indri.Hastuti@myeyelevel.com 21-5292-0911
 Singapore Benjamin Ng Benjamin.Ng@myeyelevel.com 6397-6117
 Vietnam Jane Hanh Jane.Hanh@myeyelevel.com 3517-0331
 China Richard Xie Richard.Xie@myeyelevel.com.cn
 Philippines Lyka Dalumpines LykaDalumpines.eyelevel@ghmail.com 02-706-4630
 India Dhirendra Singh Rawat Dhirendra.Rawat@myeyelevel.com
 Kuwait Tasneem S. AIRefai Tasneem.Alrefai@tmkeen.com
 Myanmar Ei Swe Zin spectkyskynight@gmail.com

 Επιλογή:
	 	 	Κριτήρια
	 	 •	Δημιουργικότητα	και	αυθεντική	γραφή
	 	 •	Συνάφεια	με	το	θέμα,	ποιότητα	και	αυθεντική	ζωγραφιά

	 	 	Διαδικασίες:

Προκριματικός 
γύρος

Τοπικοί νικητές 
επιλέγονται από κάθε 

χώρα

Τελικός γύρος

- 10 τοπικοί νικητές (από 
κάθε χώρα ξεχωριστά)

- 3 παγκόσμια βραβεία 
δίνονται σε κάθε μία 

κατηγορία

Η τελική απόφαση ανακοινώνεται 
τον Οκτώβριο από την Daekyo

 Ανακοίνωση βραβείων:
	 	 	Η ανακοίνωση των βραβείων γίνεται τον Νοέμβριο. Οι νικητές ανακοινώνονται στο 

myeyelevel.com και θα υπάρξει ξεχωριστή επικοινωνία.
	 	 	Η	παγκόσμια	τελετή	βράβευσης	γίνεται	το	Δεκέμβριο.	Ο	τόπος	συναντήσεως	θα	ανακοινωθεί	

στους νικητές ξεχωριστά.

	 *	Τα	τοπικά	βραβεία	θα	δοθούν	από	τις	χώρες	που	συμμετέχουν.


