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Ψυχικό, 12 Μαΐου 2021 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤOΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Κ.Α. – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ 
 

Ο κάτωθι υπογράφων  __________________________________________________, γονέας και 

έχων/ουσα την επιμέλεια του μαθητή/τριας _____________________________________  , της 

_____ τάξης του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, δηλώνω με την παρούσα ότι έχω ενημερωθεί για τη 

διεξαγωγή από το Σχολείο - κατόπιν πρωτοβουλίας της Μαθητικής Κοινότητας του Λυκείου - 

διαγωνισμού φωτογραφίας «200 χρόνια ελεύθερου μπλε.. Θάλασσα ο δρόμος για την 

ελευθερία», που διεξάγεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική 

Επανάσταση.  

Ειδικότερα, έχω ενημερωθεί ότι οι μαθητές θα αποστείλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου τα έργα 

τους μέσω ανάρτησής τους στην πλατφόρμα MS Teams (φωτογραφίες που οι ίδιοι τράβηξαν και 

επέλεξαν να υποβάλουν στο διαγωνισμό) έως και την Κυριακή, 23 Μαΐου 2021. Τα έργα θα 

συγκεντρωθούν και θα υποβληθούν από το Σχολείο στην κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από 

εκπαιδευτικούς των Καλλιτεχνικών του Σχολείου μας, η οποία και θα επιλέξει τις 3 φωτογραφίες που 

διακρίνονται στο διαγωνισμό (1η – 2η – 3η). Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν θα συμπεριληφθούν 

σε ειδικό αφιέρωμα στο Λεύκωμα των Τελειόφοιτων «Θησαυρός 2021»,  στον διαδικτυακό τόπο του 

Σχολείου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισήμως διαχειρίζεται το Σχολείο (Facebook 

& Instagram), συνοδευόμενες από το ονοματεπώνυμο των μαθητών και την τάξη τους. Στο αφιέρωμα 

αυτό θα συμπεριληφθούν όλες οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων, χωρίς αναφορά στα στοιχεία 

μαθητών που δεν διακρίθηκαν.  

Με την παρούσα δηλώνω ότι συναινώ το παιδί μου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό αυτό και 

αποδέχομαι τη διαδικασία διεξαγωγής του, καθώς και στο  αφιέρωμα που θα επακολουθήσει, 

δηλαδή την προβολή της φωτογραφίας του παιδιού μου, με τα στοιχεία του παιδιού μου σε 

περίπτωση διάκρισης στο διαγωνισμό ή άνευ στοιχείων, στο πλαίσιο αφιερώματος για το 

Διαγωνισμό, στο διαδικτυακό τόπο του Σχολείου www.athenscollege.edu.gr και στη σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται το Σχολείο στο Facebook & Instagram. 

Ημερομηνία    

Υπογραφή γονέα    
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