
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ  

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

  
 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

“ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΑΓΗΝΗ” 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  (παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
 

* Όνομα: 

* Επώνυμο: 

* Ημερομηνία Γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΤΟΣ): 

* Τηλέφωνο: 

* Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 

* Email: 

* Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

*Πόλη: 

*Χώρα: 

*Βιογραφικό Σημείωμα καλλιτέχνη 
 
Παρακαλώ επισυνάψτε 
*Ημερομηνία ολοκλήρωσης και επίπεδο Επαγγελματικής κατάρτισης (πτυχία BA BFA, MA, 
MFA και μήνας / έτος αποφοίτησης ή εάν ο καλλιτέχνης είναι αυτοδίδακτος)  
 
Παρακαλώ αναφέρετε: 
 
*Εκπροσώπηση από εταιρεία/οργανισμό ή Γκαλερί κοσμήματος 
Ναι:                                          Όχι: 
 
Αν Ναι, παρακαλώ αναφέρετε την επωνυμία της εταιρείας/οργανισμού/Γκαλερί κοσμήματος 
 
 



 

*Πηγή πληροφόρησης σχετικά με τον διαγωνισμό (π.χ., εκπαιδευτής, ενημέρωση στη Σχολή, 
curator, ιδιοκτήτης γκαλερί, SNAG News, περιοδικό, συλλέκτης) 
 
Παρακαλώ αναφέρετε: 
 
*Portfolio καλλιτέχνη με προηγούμενες δημιουργίες 
Παρακαλώ επισυνάψτε 
 
*Για σπουδαστές απαιτείται Βεβαίωση φοίτησης από σχολή φοίτησης 
Παρακαλώ επισυνάψτε 
 

Τα στοιχεία με αστερίσκο  ( * ) είναι υποχρεωτικά 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Πρώτος γύρος: (28/11/2018) 

 
1. Το  Βιογραφικό Σημείωμα του καλλιτέχνη και το συνοπτικό προφίλ της εταιρείας 

κοσμημάτων (800-1000 λέξεις), όπου υπάρχει.  

2. Βεβαίωση εγγραφής του στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο 

3. Το portfolio του καλλιτέχνη με τις προηγούμενες δημιουργίες του 

Ειδικά για τους σπουδαστές απαιτείται Βεβαίωση φοίτησης τους από την σχολή που φοιτούν 

 

Δεύτερος γύρος: (11/2/2019) 

Τα σχέδια που θα υποβληθούν, θα συνοδεύονται απαραίτητα από κλειστό και σφραγισμένο 
φάκελο, επικολλημένο στην πίσω όψη των σχεδίων, μέσα στον οποίο θα παρέχονται: 

• Τα σχέδια επικολλημένα σε σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 0,50χ0,35 ανεξάρτητα αν οι 
διαστάσεις του καθεαυτού σχεδίου ή επιμέρους σχεδίων είναι μικρότερες. 

4. Μέχρι 10 φωτογραφίες /αποδόσεις. Το κόσμημα πρέπει να παρουσιάζεται από 
διαφορετικές γωνίες (εμπρόσθια όψη, οπίσθια πλευρική όψη, πλευρική όψη & κατά 
περίσταση, εφόσον απαιτείται, λεπτομερής εικόνα των κουμπωμάτων ή άλλων ειδικών 
χαρακτηριστικών του σχεδίου).  

a. Μία φωτογραφία, στην οποία να αποτυπώνεται το κόσμημα φορεμένο. 

b. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης (4000x4000dpi / 6-7MB ή 
υψηλότερής σε τύπους psd/png/TIFF) ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
στον έντυπο τύπο για τους σκοπούς προώθησης στην περίπτωση που επιλεγούν ως 
φιναλίστ * 

c. Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να αναγράφεται: 

1. Το όνομα του σχεδιαστή/ της εταιρείας / οργανισμού κοσμήματος  



2. Ο τίτλος του κοσμήματος  

3. Η ημερομηνία κατασκευής του  

4. Πρέπει να παρασχεθούν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του (grms, 
βαθμός καθαρότητας μετάλλου, διαστάσεις, αριθμός και καράτια λίθων, κλπ.) 

5. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το κόσμημα  

6. Πνευματικά δικαιώματα φωτογραφίας  

 

Τα δικαιολογητικά του Πρώτου γύρου πρέπει να υποβληθούν από όλους τους 
αιτούντες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:   
byzantinethessaloniki@hotmail.com   

Οι σφραγισμένοι φάκελοι του Δεύτερου γύρου θα αποσταλούν στα γραφεία του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Πλ. Μοριχόβου 1, 5ος όροφος, 546 25, 
Θεσσαλονίκη 
 

 
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό  
 
Παρακαλούμε δείτε την Προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.byzantinethessaloniki.com 
 
 
 
 

mailto:byzantinethessaloniki@hotmail.com
http://www.byzantinethessaloniki.com/

