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GLAM Hack Pop-Up Gallery στο Youth Fair 2019 
Διαγωνισμός ζωγραφικής Outcast Europe  

Οδηγίες συμμετοχής 

• Ζωγράφισε ένα από τα φύλλα ζωγραφικής Outcast Europe που σου αρέσει.*  
• Φωτογράφισε τη ζωγραφιά σου και μοιράσου την στα κοινωνικά δίκτυα, 

χρησιμοποιώντας τα hashtags: #InterAl ia, #GLAMHack, #OutcastEurope, 
#YouthFairGreece. 

• Σκάναρε το QR Code που βρίσκεται κάτω δεξιά στο φύλλο ζωγραφικής, ψάξε το 
αντικείμενο που ζωγράφισες στην ψηφιακή έκθεση Outcast Europe και μάθε την ιστορία 
του.  

• Τοποθέτησε τη ζωγραφία σου στην Pop-Up Gallery του GLAM Hack και λάβε μέρος στο 
διαγωνισμό, για να κερδίσεις έναν από τους τρεις έντυπους καταλόγους της έκθεσης.  

Διαδικασία επιλογής νικητών & νικητριών  

• Μετά το τέλος του Youth Fair 2019, κριτική επιτροπή αποτελούμενη από το προσωπικό 
της Inter Alia και από τα μέλη του GLAM Hack, θα επιλέξει τρεις ζωγραφιές, των οποίων οι 
δημιουργοί θα κερδίσουν από έναν έντυπο κατάλογο της έκθεσης Outcast Europe, η 
οποία διοργανώθηκε από την Inter Alia και φιλοξενήθηκε στο Μπάγκειον τον Οκτώβριο 
2018.  

• Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα ονόματα των νικητών και των 
νικητριών δεν θα ανακοινωθούν δημόσια.  

• Η επικοινωνία με τους νικητές και τις νικήτριες θα πραγματοποιηθεί ιδιωτικά, μέσω 
τηλεφώνου ή μέσω e-mail.  

• Οι νικητές και οι νικήτριες θα παραλάβουν τα δώρα τους από το γραφείο της Inter Alia 
(Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 10:00-16:00.  

• Τα δώρα δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά.     
• Σε περίπτωση που κάποιος νικητής ή κάποια νικήτρια δεν παραλάβει το δώρο του/της 

εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα αναδειχθεί στη θέση του/της άλλος 
νικητής ή άλλη νικήτρια.   

• Το προσωπικό της Inter Alia και τα μέλη του GLAM Hack δεν μπορούν να βραβευτούν.  

* Τα φύλλα ζωγραφικής σχεδιάστηκαν από το GLAM Hack βάσει των αντικειμένων που συλλέχθηκαν  
και ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης Outcast Europe, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα Europe for Citizens της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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http://www.interaliaproject.com
http://glamhackevents.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/285289498970597/
http://archive.outcasteurope.eu

