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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 
Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) προκηρύσσει γραπτό 
διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών της Α', Β' και Γ' τάξης Γυμνασίου της Δημόσιας και της 
Ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να μας ταξιδέψουν, 
μέσα από τον γραπτό λόγο, στις ομορφιές του νησιού μας, σε τόπους που 
επισκέφτηκαν και σε εμπειρίες που βίωσαν. Μέσα από τα μάτια τους θα ανακαλύψουμε 
τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το νησί μας από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς 
και κερδίζει τον τουρίστα. 
 
 
ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γνωρίστε την Κύπρο σε ένα τουρίστα: Τουριστικές 
περιηγήσεις μέσα από τα μάτια των παιδιών 
 
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Έκθεση ιδεών στην ελληνική γλώσσα από 500-600 λέξεις 
 
2. Όλες οι εκθέσεις να παραδοθούν στον ΣΤΕΚ το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 

 2017 στην Τ.Θ. 20958, 1055 Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
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3. Όλες  ανεξαίρετα  οι  συμμετοχές  των  μαθητών  στο  διαγωνισμό , είτε  αυτές 

 κρίνονται από το σχολείο άριστες είτε αδύνατες, να αποστέλλονται στην πιο πάνω 
 διεύθυνση, αφού παράλληλα με την βράβευση των πρώτων 9 επιτυχόντων 
 προβλέπεται και απονομή διπλώματος συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες 

 
4. Σε όλες τις συμμετοχές θα πρέπει να αναγράφονται, το ονοματεπώνυμο του 

 μαθητή, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το σχολείο και η τάξη του 
 
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές της Α', Β' και Γ' τάξης Γυμνασίου της 

 Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
 
6. Δίδεται η δυνατότητα για εμπλουτισμό της έκθεσης με επικόλληση φωτογραφιών 

 που έχουν άμεση σχέση με το κείμενο της έκθεσης 
 
7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα οριστεί από  τον ΣΤΕΚ 
 
8. Στους τρεις πρώτους νικητές (ένας από κάθε τάξη) θα δοθούν ως βραβεία 

 οικογενειακές διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία-μέλη του ΣΤΕΚ, καθώς και σχετικά 
 διπλώματα. Στις έξι επόμενες εργασίες θα απονεμηθεί έπαινος και αναμνηστικό 
 δώρο 
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