IAA Academy
World Awards Department

______________

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2020
Επιτεύγματα, Δράσεις, Έρευνα, Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Προσφορά,
Διδακτική, Μαθητική Αριστεία, Δημοσιεύσεις Εργασιών,
Παραγωγή, Ποιότητα, Αναγνώριση, Ρεκόρ
σε όλους τους Τομείς, σε κάθε πεδίο Δράσης

Η IAA Academy θα απονείμει τα
Βραβεία Αριστείας 2020
σε φυσικά πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς, εταιρίες, συλλόγους,
που υπηρετούν με προσήλωση το έργο τους
στοχεύοντας στο ιδιαίτερο και στο ιδανικό.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1) Στο Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος ανεξαρτήτου ηλικίας και εθνικότητας (φυσικό
πρόσωπο, ομάδα, καλλιτεχνικό σχήμα, φορέας, κάθε μορφής εταιρεία και επιχείρηση), με την παρουσίαση του
έργου του στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

2) Η παρουσίαση του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή του καθώς και αποδεικτικά
στοιχεία (βιογραφικό, τίτλοι σπουδών, βραβεία, δημοσιεύματα στον τύπο, σχετικά βίντεο, έντυπο υλικό κτλ).
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μπορεί να ζητηθεί συμπληρωματικό υλικό.

3) Τα Έργα των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αριστείας της IAA Academy.

4) Τα Βραβεία είναι Τιμητικοί Τίτλοι και αποστέλλονται με e-mail και ταχυδρομικά με απόλυτη ασφάλεια.
5) Η IAA Academy αναλαμβάνει την ευθύνη προστασίας και διατήρησης των πνευματικών δικαιωμάτων για όλα
τα έργα τα οποία θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.
6) Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 50 ευρώ για ατομική συμμετοχή
ή 100 ευρώ για ομαδική συμμετοχή και αποστέλλεται με την Western Union ή με ταχυδρομική επιταγή
στο όνομα: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ, Τ.Θ. 1114, ΤΚ 38110, ΒΟΛΟΣ
7) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν:
α) σε ένα αντίτυπο ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στη διεύθυνση:
IAA ACADEMY,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ,
Τ.Θ. 1114, ΤΚ 38110, ΒΟΛΟΣ
με την ένδειξη ¯Βραβεία Αριστείας°
β) με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: artacademy@artsociety.gr

9) Έγκυρες συμμετοχές, θεωρούνται όσες πληρούν στο σύνολο τους παραπάνω όρους.

Oι διαγωνιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα της ταχυδρομικής επιταγής και της αποστολής των έργων.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ατομική Συμμετοχή
ΕΠΙΘΕΤΟ __________________________________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ____________________________________________________________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ _____________________________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________________________________________________
ΠΟΛΗ ____________________________________________________________ΤΚ ______________________
ΧΩΡΑ _____________________________________________________________________________________
ΤΗΛ _____________________________________________________ FAX______________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________
Web _______________________________________________________________________________________
Ενημερώθηκα για το Διαγωνισμό από: ____________________________________________________________

Επιθυμώ να λάβω μέρος στον Διαγωνισμό για τα Βραβεία Αριστείας και αποστέλλω στη Γραμματεία του
Διαγωνισμού, στη διεύθυνση: IAA Academy, Χριστίνα Μαρκίδου, Τ.Θ. 1114, ΤΚ 38110 ΒΟΛΟΣ
- Δελτίο Συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένο
- Περιγραφή και στοιχεία του Έργου (σε 1 αντίγραφο)
- Έργο με e-mail
- Βιογραφικό Σημείωμα
- Δικαίωμα συμμετοχής (50 ευρώ)

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ___________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ___________________________

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ομαδική Συμμετοχή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΦΟΡΕΑ ________________________________________________________________
Στοιχεία Υπεύθυνου / Εκπροσώπου του Συλλόγου - Φορέα
ΕΠΙΘΕΤΟ __________________________________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ____________________________________________________________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ _____________________________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________________________________________________
ΠΟΛΗ ______________________________________________________ ΤK ____________________________
ΧΩΡΑ ______________________________________________________________________________________
ΤΗΛ ___________________________________________________ FAX ________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Web _______________________________________________________________________________________
Ενημερωθήκαμε για το Διαγωνισμό από: __________________________________________________________
Επιθυμούμε να λάβουμε μέρος στον Διαγωνισμό για τα Βραβεία Αριστείας και αποστέλλουμε στη Γραμματεία
του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση: IAA Academy, Χριστίνα Μαρκίδου, Τ.Θ. 1114, ΤΚ 38110 ΒΟΛΟΣ
- Δελτίο Συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένο
- Περιγραφή και στοιχεία του Έργου σε 1 αντίγραφο
- Έργο με e-mail
- Βιογραφικό Σημείωμα του Φορέα
- Δικαίωμα συμμετοχής (100 ευρώ)
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ____________________________

