
                                                                                                             

 

 

 

ΡΟ∆ΟΣ  6-6-2015 

Όροι Συµµετοχής Μελών στην Έκθεση της 18ης Ιουλίου 2015 

Αγαπητά µέλη,  

στο πλαίσιο της επικείµενης έκθεσης µε θέµα :  

«Φάροι του Αιγαίου-θεµατοφύλακες των συνόρων» 

σας ενηµερώνουµε: 

α/ Σχετικά µε το θέµα, το οποίο ήταν σε αναµονή από πέρυσι, αφορά την 
σηµασιολογική του έννοια καθώς και την µεταφορική. Για παράδειγµα , 
ο φάρος έχει διαφορετική έννοια για τον καθένα καθώς και τίποτα 
παραπάνω από αυτό που είναι. Για τους αγιογράφους όπως και για 
άλλους , φάρος µπορεί να είναι το άγιο πρόσωπο που κρίνει ο ίδιος , όχι 
όµως οι παραστάσεις. 

β/ Ηµεροµηνία έκθεσης 18 Ιουλίου, στο κατάλυµα της Γαλλίας,  

γ/ Η παράδοση των έργων θα γίνει στις 16 Ιουλίου από τις 9:00 έως τις 
13:30 , στο χώρο του καταλύµατος της Γαλλίας. 

δ/ Όπως και για κάθε έκθεση  έτσι και γι’ αυτήν ισχύουν οι εξής 
κανονισµοί: 

1. Στην έκθεση µπορούν να πάρουν µέρος όλα τα µέλη που είναι 
ταµειακώς ενήµερα. 

2. Τα έργα που µπορεί να εκθέσει κάθε µέλος , είναι  µέχρι και δύο-2- 

3. ∆εν θα γίνονται δεκτά έργα που έχουν εκτεθεί ξανά σε έκθεση του 
ΣΕ∆. 

4. Το µέγεθος του κάθε έργου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 µέτρο σε 
πλάτος. 



5. Οι αντιγραφές έργων δεν επιτρέπονται. 

6. ∆εν είναι υποχρεωτική η κορνίζα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλη διάταξη για ασφαλή στερέωση του έργου καθώς και  
περιποιηµένα τελειώµατα.  

7. Τα έργα θα παραδίδονται ΜΟΝΟ στα εντεταλµένα µέλη του ∆Σ 
του ΣΕ∆ για να γίνεται και η καταγραφή τους. 

8. Σε καµία περίπτωση δεν αφαιρείται έργο από την έκθεση 
αυθαίρετα από τον καλλιτέχνη ,χωρίς την ενηµέρωση και την 
έγκριση του ∆Σ του ΣΕ∆. Ενέργειες αυτού του τύπου 
προσβάλλουν τον πυρήνα του ΣΕ∆ και κινούν αυτόµατα τη 
διαδικασία διαγραφής του µέλους µε απόφαση του ∆Σ. 

9. Τα έργα θα παραδίδονται µόνο την ηµεροµηνία που αναφέρεται 
πιο πάνω. ΚΑΝΕΝΑ έργο δεν θα γίνεται δεκτό πέραν αυτής της 
ηµεροµηνίας . 

ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟ ή  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΜΕΛΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ-Η ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 

Για περισσότερες πληροφορίες  µην διστάσετε να επικοινωνήσετε 
µαζί µας.  

      Με εκτίµηση 

            Το ∆Σ  

 

 

 

 

 

 

 


