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Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2019 

Προς: Γονείς, Μέλη, Βαθμοφόρους καιΦίλους του 82ου Σ.Π. Αγ .Ομολογητών 

Θέμα: Διαγωνισμός Σήματος και Σλόγκαν για τα 60 χρόνια Ιστορίας του Συστήματος  

Αγαπητοί μου, 

Είναι ιδιαίτερη μας χαρά που επικοινωνούμε μαζί σας, ενημερώνοντας σας για την έναρξη 
Διαγωνισμού Σήματος και Σλόγκαν για τους εορτασμούς των επερχόμενων 60 χρόνων μας. 

Όλες οι παράμετροι και οι σχετικές λεπτομέρειες βρίσκονται πιο κάτω :  

Το σχέδιο μπορεί να είναι είτε σε φύλλο χαρτιού με σχέδιο από χρωματιστά είτε σε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα σχεδίασης, φτάνει να τηρεί τα πιο κάτω κριτήρια:  

Για σήμα:  

 
1. Να είναι στα χρώματα του μαντηλιού μας (πράσινο και μπέζ) 
2. Το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό 60 και την ημερομηνία 1960 – 2020 
3. Το σχήμα που θα επιλέξετε είναι ελεύθερο (π.χ.  στρογγυλό, τετράγωνο, ορθογώνιο, 

ρόμβος). 
4. Η μέγιστη διάσταση προσχέδιου αν αποσταλεί σε φύλλο χαρτιού να είναι Α4. 
5. Το σήμα θα πρέπει να είναι απλό και ευδιάκριτο με σκοπό την χρήση του σε  

επιστολές και κεντητό τύπωμα.   
6. Σε περίπτωση που το σήμα σχεδιαστεί με πρόγραμμα (π.χ. adobeillustrator, 

correldraw) Θα πρέπει να αποσταλεί σε αρχείο μορφής τύπου VECTOR (γραμμικό) 
και σε αρχείο  μορφής τύπου PDF. 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΙΕΣ 

 

ΣΛΟΓΚΑΝ  

 

 
1. Πρέπει να είναι μικρό και να αναδεικνύει την ιστορία του Συστήματος μας. 

 

Οποιαδήποτε ιδέα ή σχέδιο θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 28 

Οκτωβρίου 2019στην ηλεκτρονική διεύθυνσή 82sp@cyprusscouts.org με τίτλο « 82 
Σήμα,Σλόγκαν » και στο κείμενο να αναγράφονται τα στοιχεία σας για επικοινωνία. Με την 
παραλαβή των ιδεών σας σχετικά με τον διαγωνισμό, θα σας αποστέλλεται γραπτή 
ηλεκτρονική επιβεβαίωση. 
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Ευελπιστώ στην θετική ανταπόκριση σας και παραμένω στη διάθεση σας για 
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε. Μην διστάσετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας για 
ένα καλύτερο και πρωτότυπο αποτέλεσμα.  

Ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση στην διαδικασία σχεδίασης του νέου μας 
σήματος και σλόγκαν για τα 60 χρόνια ιστορίας μας. 

«Το 82 είναι ιδέα και αιώνια θα ζεί» 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς  

 

Σολωμός Δημητρίου  
Αρχηγός Συστήματος 


