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Ανακοίνωση 
 
Το Κέντρο Πολιτισμού Μονής Περιστεράς-Δουρούτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
εγκαινιάζει για τρίτη συνεχή χρονιά την έκθεση για τα Βραβεία 2011.  
Καλούνται οι καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν για την έκθεση,   να αποστείλουν από ένα 
έως τρία (1-3) πρωτότυπα έργα τους για την έκθεση και την τελική κρίση και βράβευση.  
Υπενθυμίζουμε ότι:  

• Τα έξοδα αποστολής και ασφάλειας των έργων είναι ευθύνη των 
διαγωνιζομένων. Τα έργα που προορίζονται για την έκθεση πρέπει να 
βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης από τις 5 Ιανουαρίου 2012 μέχρι τις 09 
Ιανουαρίου 2012 το αργότερο  και να παραληφθούν από τον ίδιο χώρο από τους 
διαγωνιζόμενους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, το αργότερο 
5 εργάσιμες ημέρες από την λήξη της έκθεσης. Τα έργα για τα οποία σ΄ αυτό το 
διάστημα από την λήξη της έκθεσης δεν έχουν παραληφθεί θεωρούνται 
εγκαταλειμμένα και περνούν στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.   

• Σε περίπτωση που για την έκθεση των έργων απαιτείται ειδικός εξοπλισμός 
(DVD player, video projector, computer, κλπ) αυτός θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους, για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση.   

• Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα φροντίσει για την καλή διατήρηση των έργων 
στο διάστημα που θα παραμείνουν στην κατοχή του.  

• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να πάρουν 
πρωτοβουλίες, που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτούς τους όρους, για τη βελτίωση 
της διοργάνωσης.    

• Η συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των ανωτέρω 
όρων καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής.  

Το υλικό θα πρέπει να αποσταλεί  ή να μεταφερθεί από τους καλλιτέχνες στη 
διεύθυνση:  
Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, Κοραή 1, ΤΚ 45444   Ιωάννινα,  
ΤΗΛ. 26510 75131,  Fax. 26510 75121.   
Ώρες Λειτουργίας Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 – 13:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα 
10:00 – 13:00 & 18:00 – 21:00. 

 
Υ.Γ. Οι υποψήφιοι οι οποίοι προτίθενται να εκθέσουν εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
στείλουν αναλυτικές οδηγίες για το στήσιμο της εγκατάστασης ή να παραστούν οι ίδιοι 
μέχρις τις 10/1/2012 για να τη στήσουν. 
 
 
Από το Κέντρο Πολιτισμού Μονής Περιστεράς   
Ιωάννινα, 22 Δεκεμβρίου 2011 
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