
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You must be the 

change you want to 

see in the world- 

Gandhi 

Η αφίσα σας πρέπει να είναι: 
 

 Δημιουργική και αυθεντική 
 Αδημοσίευτη 
 Συνεπής προς την έννοια του 

Βιοτουρισμού 
 Πρωτότυπη 
 Να περνάει το μήνυμα του 

Βιοτουρισμού και των 
διασυνοριακών σχέσεων 

  Να αποτελείται από 
σύντομες λέξεις-κλειδιά. Μια 
λέξη δεν είναι αρκετή 

Στείλτε μας την αφίσα σας 
και κερδίστε ένα tablet! 

 

Λέξεις κλειδιά  για τον Βιοτουρισμό: 
περιβάλλον, φύση, πολιτισμός, 
συνεργασία, υπευθυνότητα, 
βιωσιμότητα, βίος-ζωή, ανάπτυξη, 
ευημερία, κοινωνία 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ 
  ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Πρέσπα και Κορυτσά 
Υποβολές έως και την 14η Ιουλίου 2013 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με:  
 

Email: contest@cbc-biotourism.eu 
 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Biotourism-IPA-CrossBorder-
Programme-Greece-Albania-20072013/627281940620934 
 
 

Πληροφορίες για τον Βιοτουρισμό: http://www.biopolitics.gr/ 
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Το πρόγραμμα της ΕΕ 

«Καινοτόμες Πρακτικές στον 

Βιοτουρισμό» στηρίζει τις 

τοπικές κοινωνίες των 

διασυνοριακών περιοχών της 

Πρέσπας και της Κορυτσάς 

μέσω της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών για τον 

τουρισμό. Ο         διαγωνισμός 

έχει στόχο να ενημερώσει, να 

κινητοποιήσει και να ρωτήσει 

τους πολίτες τον τρόπο με τον 

οποίο κατανοούν το 

Βιοτουρισμό.  

Στείλτε μας τα πόστερ 

σας και κερδίστε ένα 

tablet! 

E-mail: contest@cbc-

biotourism.eu 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages

/Biotourism-IPA-CrossBorder-

Programme-Greece-Albania-

20072013/627281940620934 
 

Περισσότερες πληροφορίες για 

το Βιοτουρισμό: 
http://www.biopolitics.gr/ 
 

Όλες οι αφίσες θα 

παρουσιαστούν στο διεθνές 

συνέδριο για τον 

Βιοτουρισμό στην Πρέσπα, 

τον Οκτώβριο του 2013. Οι 

αφίσες θα χρησιμοποιηθούν 

στην διάδοση του 

Βιοτουρισμού και θα 

προωθηθούν από 

ταξιδιωτικά γραφεία και 

άλλους φορείς στην Ελλάδα 

και την Αλβανία. 

 

 Με τον Βιοτουρισμό προωθείται η οικονομική βιωσιμότητα, η τοπική ευημερία, 

η ποιοτική απασχόληση, η περιβαλλοντική αρμονία και ο πολιτιστικός και 

βιολογικός πλούτος. 

 Η διαφορετικότητα αποτελεί τον πλούτο της ανθρωπότητας. Ακριβώς όπως 

όλα τα διαφορετικά μέρη του ανθρώπινου οργανισμού είναι αλληλένδετα και 

πρέπει να λειτουργούν αρμονικά για να διατηρήσουν ένα υγιές σώμα, έτσι 

πρέπει κι όλες οι διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και κοινωνίες να 

συνεργάζονται στη ζωή προς ένα καλύτερο μέλλον. 

 Η μουσική, οι τέχνες, η λογοτεχνία και η ποίηση, η επιστήμη και η τεχνολογία 

θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της ζωής και της 

βιοποικιλότητας. 

 Ο Bιοτουρισμός προστατεύει τη συλλογική φυσική και πολιτιστική μας 

κληρονομιά. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, 

αλλά και τους τρόπους ζωής, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα 

συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά ως 

εκφράσεις της δημιουργικότητας για την παγκόσμια περιβαλλοντική αρμονία 

και ελπίδα. 

 

ΔΙΑΓΩNΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ 

“Με έμπνευση από τον Βιοτουρισμό’’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

αποστείλουν  τις αφίσες τους στο 

contest@cbc-biotourism.eu έως την 

Κυριακή, 14 Ιουλίου, 14:00 (εκπρόθεσμες 

συμμετοχές δεν θα ληφθούν υπόψη) 

αναφέροντας: 

-Τίτλο, λεζάντα με επεξήγηση της αφίσας,  

τόπο και ημερομηνία. 

-Όνομα, επώνυμο, ηλικία και τόπο 

διαμονής. 

-Για κοινές υποβολές με ιδρύματα ή 

οργανισμούς, το όνομα και τη διεύθυνση 

του οργανισμού/φορέα/κέντρου πρέπει 

επίσης να καταγράφονται. 

-Βεβαίωση του δημιουργού για την 

πρωτοτυπία της αφίσας.  

 

Οι υποβολές πρέπει να είναι πρωτότυπες, 

να μην έχουν δημοσιευθεί σε 

οποιοδήποτε μέσο εκτύπωσης, ή 

οποιαδήποτε online επαγγελματική 

πλατφόρμα, και να μην έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες 

εκθέσεις και διαγωνισμούς. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να είναι οι 

μοναδικοί δημιουργοί με δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στην 

Κοινοπραξία του έργου το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσουν τις υποβολές για 

branding, επικοινωνία, ενημέρωση και 

προβολή. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

Μια επιτροπή από εκπροσώπους της 

κοινοπραξίας του έργου θα επιλέξει 10 

φιναλίστ και οι οπαδοί μας στο Facebook 

με likes και shares θα καθορίσουν το 

νικητή του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα 

θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουλίου 2013. 

Η επιτροπή θα επιλέξει τις καταχωρήσεις με 

βάση: Συνάφεια και μήνυμα -Σύνθεση - 

Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία -  Λέξεις-

κλειδιά. 

Η αφίσα θα πρέπει να είναι σε μορφή 

JPEG ή .jpg  και μέγεθος χαρτιού Α3. 

 

 

 
 

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι 

συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους 

και προϋποθέσεις. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την υποβολή σας, 

θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-

mail. 

Οι φορείς του έργου δεν φέρουν καμία 

ευθύνη για τεχνικά ή άλλα προβλήματα 

που σχετίζονται με την υποβολή της 

συμμετοχής σας. Διατηρούν το δικαίωμα 

του αποκλεισμού εάν οι συμμετέχοντες δεν 

συμμορφώνονται με το θέμα και το 

πνεύμα του διαγωνισμού, τους όρους και 

τις προϋποθέσεις, ή σε περίπτωση 

εύλογης υποψίας. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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