14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΤΜΗΜΑΤΑ:
1. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ &

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

13- 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

2. ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ
4. ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΥΣ. ΟΡΓΑΝΩΝ
5. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
6. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
7. ΔΩΡΗΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΘΡ.
ΣΩΜΑΤΟΣ
8. ΤΜΗΜΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
9. ΤΜΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
(ΡΥΘΜΙΚΗ-ΕΝΟΡΓ.)
11. ΣΚΑΚΙ
12. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
13. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΥΝ. ΑΕΡΟΜΠΙΚ
14. ΤΜΗΜΑ Η/Υ
15. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
16. LATIN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

1. Στη Χορευτική Συνάντηση μπορούν να λάβουν μέρος συγκροτήματα με
παιδιά ηλικίας 6-15 ετών (δημοτικού και γυμνασίου).
2. Το κάθε συγκρότημα μπορεί να συμμετάσχει με ένα (1) τμήμα και με
συνολικό αριθμό χορευτών και χορευτριών τους 20.
3. Μέγιστος χρόνος παρουσίασης του κάθε χορευτικού έχουν οριστεί τα 10
λεπτά.
4. Η ημερομηνία και η σειρά συμμετοχής του κάθε συγκροτήματος ανήκει στη
διακριτική ευχέρεια της Οργανωτικής Επιτροπής. Εάν όμως συντρέχουν
σοβαροί λόγοι αδυναμίας συμμετοχής σε μια από τις δυο ημέρες της
Χορευτικής Συνάντησης παρακαλούμε να το δηλώσετε στο τέλος της
αίτησης.
5. Ζωντανή μουσική θα υπάρχει στη διάθεση όλων των συγκροτημάτων. Δε
θα γίνει δεκτή ψηφιακού μουσικού δίσκου (CD) ή usb.
6. Τα συγκροτήματα που επιθυμούν να χορέψουν με τη συνοδεία δικού
τους μουσικού σχήματος θα επιβαρυνθούν με την πληρωμή της
αμοιβής του.
7. Τα συγκροτήματα είναι υποχρεωμένα να προσέλθουν στο χώρο της
παρέλασης το αργότερο 10 λεπτά πριν από την έναρξη της παρέλασης.
8. Ο χώρος των εκδηλώσεων δε διαθέτει αποδυτήρια, γι’ αυτό τα
συγκροτήματα θα πρέπει να φροντίσουν να προσέλθουν φορώντας τις
παραδοσιακές τους φορεσιές. (Για τα συγκροτήματα που θα έρθουν από
μακριά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ρούχων, ύστερα από συνεννόηση).
9. Δεν επιτρέπεται η ένδυση κοριτσιών με ανδρική φορεσιά.
10. Τα συγκροτήματα πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο συμμετοχής το
αργότερο

μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ

28

ΜΑΡΤΙΟΥ

2020, στο e-mail:

zoizach5@gmail.com
11. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν καλύπτει έξοδα μεταφοράς - διαμονής.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

