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Δ΄ Διαγωνιςμόσ Θεατρικοφ Μονόπρακτου 

ςτη μνήμη του Κωςτή Κολώτα 

Παράταςη υποβολήσ θεατρικών έργων 

 

Η Εταιρεία Θεατρικισ Ανάπτυξθσ Λεμεςοφ κα ικελε να ενθμερϊςει όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ ότι λόγω του μεγάλου ενδιαφζροντοσ που επιδείχκθκε για τον Δ’Διαγωνιςμό 

Θεατρικοφ Μονόπρακτου, θ θμερομθνία υποβολισ των ζργων ΠΑΡΑΣΕΙΝΕΣΑΙ μζχρι και τισ 30 

Μαρτίου 2018.  

 

Τπενκυμίηεται ότι τα ζργα που κα υποβλθκοφν κα αξιολογθκοφν από πενταμελι κριτικι 

επιτροπι, τθν οποία αποτελοφν οι Σίτοσ Κολϊτασ, Κρίςτθσ Χαράκθσ, Κατερίνα Βοςκαρίδου, 

Δϊροσ Ήρωασ και Παντελισ Μάκθ.   

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

 

1. Σο κείμενο κα πρζπει να είναι γραμμζνο ςτθν Πανελλινια  δθμοτικι ι ςτο Κυπριακό 

ιδίωμα.  

2. Η διάρκειά του δεν πρζπει να υπερβαίνει τθ μία ϊρα και 10 λεπτά. 

3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ ζχει δικαίωμα να ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό με ζνα ζωσ και 

δφο ζργα. 

4. Σο ζργο κα πρζπει να μθν ζχει δθμοςιευτεί ι παρουςιαςκεί ςε οποιαδιποτε μορφι και 

με οποιοδιποτε τρόπο, ι βραβευκεί ςε άλλο διαγωνιςμό προθγουμζνωσ.  



 

 

 

5. Θα πρζπει να ςταλεί ςε τρία (3) αντίγραφα με ψευδϊνυμο μζςα ςε φάκελο, μζςα ςτον 

οποίο κα πρζπει να υπάρχει άλλοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με το πραγματικό όνομα και 

τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ςυμμετζχοντα (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρ. κινθτοφ 

τθλεφϊνου , διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). 

6. Σα τρία αντίγραφα κα πρζπει να ςταλοφν ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ τθσ ΕΘΑΛ:     

Σ.Θ. 71006,  3840 Λεμεςόσ                                                                                                                                

με τθν ζνδειξθ «Διαγωνιςμόσ Θεατρικοφ  Μονόπρακτου ςτη Μνήμη Κωςτή Κολώτα» 

να παραδοκοφν ςτα γραφεία τθσ ΕΘΑΛ Δευτζρα με Παραςκευι από τισ 9:00 π.μ. μζχρι 

τθ 1:00 μ.μ. (Φραγκλίνου Ροφςβελτ 76, Ακίνθτα Διμου Λεμεςοφ, κτίριο ΑΛΑ,  

τθλ. 25 877827). 

7. τα ζργα που κα διακρικοφν κα δοκοφν χρθματικά βραβεία ωσ ακολοφκωσ: 

Αϋ Βραβείο 500 ευρϊ  

Βϋ Βραβείο 300 ευρϊ  

Γϋ Βραβείο 200 ευρϊ  

8. Η ΕΘΑΛ ζχει το δικαίωμα να παρουςιάςει ςε μορφι κεατρικοφ αναλογίου τα τρία 

πρϊτα ζργα που κα βραβευκοφν και διατθρεί το δικαίωμα, εάν και εφόςον το κελιςει, 

να παρουςιάςει ζνα από τα βραβευκζντα ζργα ςτθ ςκθνι ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ από 

τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων.  

9. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των κεατρικϊν ζργων ορίηεται ωσ θ 30θ Μαρτίου 

2018. 

 

 

Με εκτίμθςθ 

 

Χρίςτοσ Μελίδθσ 

Πρόεδροσ Δ ΕΘΑΛ 


