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Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό αφίσας για την προώθηση του
Προγράμματος Erasmus+
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό αφίσας για την προώθηση του
Προγράμματος Erasmus+ με χρηματικό έπαθλο 250 ευρώ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 - Γενικές πληροφορίες
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό τη βράβευση της
καλύτερης αφίσας για την προώθηση του Προγράμματος Erasmus+. Το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συμμετέχει με τη νικήτρια αφίσα σε διαγωνισμό αφίσας
στο πλαίσιο του Εrasmus Congress and Exhibition 2016, που θα γίνει στη
Θεσσαλονίκη από 10-14 Μάϊου.
2– Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η αφίσα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατομικής ή ομαδικής δουλειάς.
3 – Κριτήρια επιλογής
Τα βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι: η αισθητική ποιότητα, η συνάφεια των έργων
με το θέμα του διαγωνισμού και η πρωτοτυπία.
4 – Προϋποθέσεις
Οι αφίσες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τρία λογότυπα:





Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το λογότυπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Το λογότυπο του Προγράμματος Erasmus+

Τα λογότυπα βρίσκονται αναρτημένα στο
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=154&t=19039
5- Βραβείο
Θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο για τον/την πρώτο/η νικητή/τρια, ύψους €250.
Σε περίπτωση ομαδικής πρότασης απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου για την
παραλαβή του χρηματικού βραβείου εκ μέρους της ομάδας εργασίας.
7- Τρόπος και προθεσμία Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναρτήσουν την αφίσα τους στην παρακάτω
πλατφόρμα
https://accounts.okeanos.grnet.gr/ui/login?next=https%3A%2F%2Fpithos.okeanos
.grnet.gr%2Fui%2F ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και να αποστείλουν το
link με την ανάρτηση στο erasmus@aegean.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό
τους, το Τμήμα τους και τον αριθμό μητρώου (ΑΜ).
Οδηγίες ανάρτησης:
1.

Αρχικά πρέπει να γίνει σύνδεση με την υπηρεσία «Πίθος» ακολουθώντας τον
σύνδεσμο https://accounts.okeanos.grnet.gr/ui/login?next=https%3A%2F%2Fcycla
des.okeanos.grnet.gr%2Fui%2F και επιλέγοντας το "Academic Login".
Στη συνέχεια ο/η χρήστης/στρια θα πρέπει να ορίσει το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα στο οποίο ανήκει και να εισάγει το username & password τα οποία
χρησιμοποιεί για το δίκτυο και τις υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου.
Μετά την επιτυχή σύνδεση είναι δυνατή η τοποθέτηση αρχείων στον
προσωπικό σας χώρο επιλέγοντας από το μενού πάνω δεξιά το "Upload".
2. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει γίνεται η επιλογή του αρχείου από
τον τοπικό υπολογιστή που θα αναρτηθεί στον Πίθο.
3. Στη συνέχεια ο/η χρήστης/στρια μπορεί να δημοσιεύσει το αρχείο του/της
με την ακόλουθη διαδικασία:
Επιλογή του αρχείου προς δημοσίευση και στη συνέχεια "Share”- επιλογή
του Public και OK στο τέλος.
Στο πεδίο Link βρίσκεται τo URL του αρχείου το οποίο μπορεί ο χρήστης να
το στείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στο erasmus@aegean.gr.
Το Γραφείο Εrasmus θα επιβεβαιώσει τη λήψη του μηνύματός σας.
Προθεσμία υποβολής ορίζεται η 22η Απριλίου 2016.

8- Όροι του Διαγωνισμού
Το έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο και αυθεντικό.
Η αφίσα θα πρέπει να έγχρωμη, σε διάσταση 30x45 cm σε αρχείο τύπου vector (ai,
eps) ώστε να μπορεί να τυπωθεί και σε μεγαλύτερη διάσταση.
Οι αφίσες θα πρέπει να κατατεθούν στα εξής 2 formats :
1. Αρχείο σε μορφή vector (EPS, AI, PDF ή άλλο)
2. Αρχείο σε μορφή bitmap σε μορφότυπο tiff ή jpeg με διαστάσεις 30x45 cm στα
300dpi
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής χρήσης της
αφίσας που θα πρωτεύσει στον διαγωνισμό.
Το όνομα του/της/των δημιουργού/ων θα εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της
αφίσας.
9- Επιτροπή
Για την αξιολόγηση των έργων θα οριστεί επιτροπή αξιολόγησης από την Επιτροπή
Διαχείρισης Erasmus+.
10- Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι/ες θα επικοινωνούν με το Γραφείο
Erasmus με ηλεκτρονικό μήνυμα στο erasmus@aegean.gr ή στα τηλέφωνα:
2251036165/36167/36118.
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