ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Σε ειδική τελετή βραβεύθηκαν οι καλύτερες ζωγραφιές του 1ου
Παιδικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της Regency με θέμα
«Προστατεύω το Περιβάλλον».
• Τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρίας, συμμετείχαν με 42
υπέροχες ζωγραφιές, στέλνοντας έτσι το δικό τους μήνυμα
ελπίδας για τη σωτηρία του πλανήτη.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009. – Σαράντα δύο ήταν συνολικά οι ζωγραφιές των μικρών καλλιτεχνών,
παιδιών των εργαζομένων της Regency Entertainment, που συμμετείχαν στον 1ο Παιδικό
Διαγωνισμό Ζωγραφικής της εταιρίας.
Η κριτική Επιτροπή, αποτελούνταν από τους:
o κυρία Αθηνά Σεϊτανίδου, Αντιδήμαρχο Αχαρνών
o κυρία Γεωργία Πλατιά, Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Θέρμης
o κύριο Ευάγγελο Θεοδωρίδη, Δάσκαλο Καλλιτεχνικών του Αρσακείου Εκάλης
o κυρία Έλενα Μόσχου, Δημοσιογράφο της εφημερίδας Αγγελιοφόρος και
o κυρία Έλενα Σαλταβαρέα, Ζωγράφο,
οι οποίοι επέλεξαν τις 4 καλύτερες ζωγραφιές με κριτήρια: α) τη σχετικότητα με το θέμα, και β)
την καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών, και ανέδειξαν τους νικητές από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Οι νικητές είναι: από Αθήνα, ο Γιώργος Σκουλάς, 10 ετών, και ο Δημήτρης Αγγελής, 14 ετών,
και από Θεσσαλονίκη η Αναστασία Κωνσταντινίδου, 10 ετών και η Κατερίνα Ουζούνη, 13 ετών.
Η Τελετή έγινε με φόντο την έκθεση με όλα τα έργα των μικρών καλλιτεχνών, και μετέφερε με
ηχηρό τρόπο την φωνή των παιδιών για την ευθύνη που έχουμε όλοι για το αύριο που τους
παραδίδουμε.
Το 1ο Βραβείο ήταν χρηματικό έπαθλο, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν Πιστοποιητικά και
αναμνηστικά δώρα.
Ο κύριος Στέφανος Θεοδωρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Regency, δήλωσε: “Τιμώντας τη
φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ζητήσαμε από τα παιδιά των εργαζομένων μας να
στείλουν ένα μήνυμα για τη σωτηρία του πλανήτη. Οι ζωγραφιές τους αναδεικνύουν την
ευαισθητοποίησή τους για το περιβάλλον αλλά και την αγωνία τους για το σήμερα που ζουν
και το αύριο που θα αντιμετωπίσουν. Με άλλα λόγια μας θυμίζουν ότι δεν υπάρχει λεπτό για
χάσιμο. Τα ευχαριστούμε, και δεσμευόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε στο μήνυμα αυτό, με
ειλικρίνεια και σεβασμό για τα ίδια αλλά και για την κοινωνία μας, γενικότερα”.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Κάθε χρόνο την 5η Ιουνίου, γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Η ημερομηνία αυτή ορίστηκε στην Γ.Σ. του ΟΗΕ το 1972, και έχει σαν στόχο να αναπτύξει το
κοινό συναίσθημα και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όλου του κόσμου να λάβουν ενεργό
δράση και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα τις απειλές που δέχεται σήμερα ο
πλανήτης Γη, και να δώσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στα περιβαλλοντικά ζητήματα που
μας απασχολούν.
Με αφορμή την ημέρα αυτή, η Regency Entertainment μοίρασε στους 2.500 εργαζομένους της
ένα εύχρηστο φυλλάδιο με χρήσιμες και απλές συμβουλές για να κάνουν την καθημερινότητά
τους πιο φιλική στο περιβάλλον, ανακοίνωσε τον εν λόγω διαγωνισμό για τα παιδιά τους, και
σε συνεργασία με τον Δ. Αχαρνών –στον οποίο ανήκει το Regency Casino Mont Parnes- θα
φυτευτούν και θα ομορφύνουν οι αυλές κάποιων σχολείων της περιοχής.
Για τη Regency Entertainment
Η Regency Entertainment είναι η κορυφαία εταιρία παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και
διασκέδασης στην Ελλάδα, καθώς διαχειρίζεται τα Regency Casino Mont Parnes, Regency
Casino Thessaloniki και to ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki.
Η εταιρία είχε το 2008 κύκλο εργασιών €385εκ, και συνέβαλε με περισσότερα από €200εκ σε
μορφή έμμεσων και άμεσων φόρων στο ελληνικό κράτος. Επίσης, απασχολεί πάνω από 2.500
εργαζόμενους και προσφέρει έντονο κοινωνικό έργο, κυρίως στον τομέα της προστασίας του
περιβάλλοντος (δωρεές για αναδασώσεις, προσφορά πυροσβεστικών οχημάτων, ίδρυση του
Μικρού Μουσείου της Πάρνηθας κ.ά.). Για τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους και το
κοινωνικό της έργο, η Regency τιμήθηκε με το Βραβείο Corporate Responsibility Index 2008 του
Business in the Community.

