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ΠΡΟΣ:  …………………………….     
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ΥΠΟΨΗ: …………………………….        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ “1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ”  
 

To ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή της εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ, 

διοργανώνει το “1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ”.  Η νέα αυτή πρωτοβουλία και δράση, σκοπό έχει να αναδείξει τη σαλάτα ως 

πρεσβευτή της ελληνικής μεσογειακής διατροφής & γαστρονομίας,  αλλά και να εδραιώσει τη θέση της στο καθημερινό τραπέζι. 
Ταυτόχρονα, επιθυμεί να προβάλλει το γευστικό τοπικό πλούτο της χώρας, αποτελώντας θεσμό και σημείο συνάντησης των σπουδαστών 
της Μαγειρικής Τέχνης, δίνοντάς τους μοναδική ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο και την δημιουργικότητά τους.   

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους ιδρυτές κι εμπνευστές του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και συνεργάτες της 
εταιρείας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ, ενώ η συμμετοχή στην κριτική επιτροπή, διακεκριμένων επαγγελματιών της γαστρονομίας και 
της εστίασης, προσδίδει αναμφισβήτητο κύρος στη διαγωνιστική διαδικασία.   Τους 3 (τρεις) τελικούς νικητές - για το πάθος και την 
δημιουργικότητά τους - η εταιρία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ,  που είναι κι ο κύριος αρωγός και υποστηρικτής της γευστικής διαδρομής 
του “Φεστιβάλ Ελληνικής Σαλάτας”, θα τους επιβραβεύσει με “voucher εκπαίδευσης”  (λ.χ. κάλυψη κόστους διδάκτρων, συμμετοχή σε  
σεμινάρια επιμόρφωσης, εκπαιδευτικά ταξίδια κ.α).  

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε  εν ενεργεία σπουδαστές σχολών Μαγειρικής Τέχνης και συναφών 
σχολών,   ενώ η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία δεν έχει κάποιο κόστος!  

Η πρόσκληση συμμετοχής του εκπαιδευτικού φορέα γίνεται από τους διοργανωτές, οι οποίοι και ενημερώνουν για το μέγιστο δικαιούμενο 
αριθμό συμμετοχών που αναλογεί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  Οι συμμετοχές είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά 
προτεραιότητας.  
Οι σπουδαστές των εκπαιδευτικών φορέων που εδρεύουν στους νομούς ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,  συμμετέχουν υποχρεωτικά στον ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ της Καλαμάτας. 

Το 1ο Φεστιβάλ Ελληνικής Σαλάτας θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις:  την 1η φάση  με 3 (τρεις) προκριματικούς γύρους: (i) στην Καλαμάτα – 

27/3/2018 και αιτήσεις συμμετοχής έως και 19/3/2018 (ii) στην Αθήνα – 24/4/2018 κι αιτήσεις συμμετοχής έως και 16/4/2018  και (iii) στην 

Θεσσαλονίκη -   9/5/2018    κι αιτήσεις συμμετοχής έως και 16/4/2018  και τον ΤΕΛΙΚΟ ΓΥΡΟ, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2018, στην 

Καλαμάτα και πάλι, που θα αναδείξει τους μεγάλους νικητές! 

Οι αναλυτικοί όροι κι οι προϋποθέσεις συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.schooloftourism.gr  

Το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό είναι ήδη εξαιρετικά μεγάλο, καθώς αναμένεται να λάβουν μέρος στους τρεις προκριματικούς γύρους, 
περισσότεροι από 140 συμμετέχοντες που θα έχουν προκύψει από τους εσωτερικούς διαγωνισμούς κάθε εκπαιδευτικού φορέα κι οι 
δημιουργίες των σπουδαστών, αναμένεται να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτές.  Η προβολή που θα υπάρξει από τον έντυπο κι 
ηλεκτρονικό τύπο, τα social media  και τα κλαδικά έντυπα, είναι ήδη εξασφαλισμένη και θα προσδώσει την απαραίτητη αίγλη στο  “1ο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ”. 

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τον προκριματικό γύρο στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα πρέπει να αποσταλούν πλήρως συμπληρωμένες,  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ και με ΣΦΡΑΓΙΔΑ του εκπαιδευτικού φορέα το αργότερο έως 19/03/2018  στο e-mail:  
info@greeksaladfestival.gr   

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.schooloftourism.gr και στο τηλέφωνο: 6975715229 (κ. 
Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος). 
 

Προκριματική φάση:   ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Ημερομηνία:  Τρίτη 27 Μαρτίου 2018  Χώρος:      Ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 
 

                                                                                         Για το  ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος                   Ανδρέας  Ζαγάκος 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:     ……………………………………………………………… 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ……………………….         

      

 


