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ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

01. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε σύλλογος στον οποίο λειτουργεί 

χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χορών νέων (ηλικία χορευτών από 6 έως 

18 έτη) ή ενηλίκων (ηλικία χορευτών από 18 έτη και άνω).  

02. Για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και 

αποστολή της αίτησης συμμετοχής μέχρι και τις 31-03-2022. Μετά την 

παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων θα αποστέλλεται η επίσημη 

πρόσκληση. ε περίπτωση υπερπλήρωσης του αριθμού συμμετεχόντων θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της 

αιτήσεως. 

03. Κάθε ομάδα οφείλει να συμμετάσχει στην παρέλαση, φέροντας το 

λάβαρό της και στο χορευτικό μέρος του φεστιβάλ. 

04. Η συμμετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι 

προαιρετική, εξαιρούμενων όσων αναφέρονται στην παράγραφο 03 του 

παρόντος.   

05. Σο κυρίως χορευτικό μέρος του φεστιβάλ θα είναι τριήμερο (23-25 

Ιουνίου 2022) και θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία ζωντανής 

μουσικής. 

06. Οι χορευτικές ομάδες νέων θα εμφανιστούν την 23η Ιουνίου 2022 και 

οι χορευτικές ομάδες ενηλίκων το διήμερο 24 & 25 Ιουνίου 2022. Κατά 
τα λοιπά, η ημέρα και η σειρά εμφάνισης των συγκροτημάτων θα 

καθοριστεί από τους διοργανωτές.   

 

07. Η μέγιστη διάρκεια εμφάνισης κάθε χορευτικού συγκροτήματος δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 12΄. 

08. Κατά την παρέλαση και τη χορευτική εμφάνιση των συμμετεχόντων, 

είναι απαραίτητη η χρήση παραδοσιακής ενδυμασίας. 

 

 



 

 

 

 

09. Σο κόστος συμμετοχής στο φεστιβάλ είναι 15,00€/άτομο και 

περιλαμβάνει τη συμμετοχή στα σεμινάρια και τις ξεναγήσεις, πρόβες 

πριν την χορευτική εμφάνιση, πακέτο απογευματινού γεύματος την 

ημέρα χορευτικής εμφάνισης, διανομή ενημερωτικού - διαφημιστικού 

υλικού, χορήγηση αναμνηστικών συμμετοχής σε κάθε ομάδα, παροχή  

φωτογραφικού υλικού και βίντεο. Κάθε ομάδα θα διαθέτει συνοδό και 

δύναται να λάβει μέρος στις παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ. 

10. Έξοδα διαμονής, διατροφής, μετακίνησης καθώς και η συμμετοχή 

στην ρεμπέτικη – σμυρνέικη βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ 

της 24ης-06-2022 (15,00€/άτομο με φαγητό) και το γλέντι λήξης του 

φεστιβάλ με την ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής «Φοροσταλίτες» που 

θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 25ης-06-2022 (15,00€/άτομο με 

φαγητό) καλύπτονται από τους συμμετέχοντες.  

11. Οι διοργανωτές δικαιούνται να προβάλουν φωτογραφικό υλικό ή/και 

βίντεο του φεστιβάλ σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, 

ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α. για την προώθησή του και 

κάθε άλλο νόμιμο λόγο. 

12. Οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν για ατυχήματα ή και 

σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στους συμμετέχοντες κατά τη 

διάρκεια του φεστιβάλ. Κάθε σύλλογος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την σωματική και ταξιδιωτική ασφάλεια των συμμετεχόντων μελών του. 

13. Ο τρόπος διεξαγωγής και το οριστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και 

των παράλληλων εκδηλώσεων θα διαμορφωθούν βάσει των ισχύοντων 

υγειονομικών μέτρων και θα ανακοινωθούν μία εβδομάδα πριν την 

έναρξη του φεστιβάλ. 

14. ε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος του φεστιβάλ θα τηρηθούν 

απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

15. Για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι υποχρεωτική η υποβολή όλων 

των συμμετεχόντων (χορευτών και συνοδών) σε διαγνωστικό έλεγχο 

νόσησης από τον κορωνοϊό covid-19 (self test, rapid test ή PCR test) πριν 

την έναρξη του φεστιβάλ και έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από 

αυτή, τα οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τους υπευθύνους κάθε 

αποστολής και να επιδειχθούν κατά την άφιξη των ομάδων στη ύρο.  

16. Η διεξαγωγή του φεστιβάλ δύναται να αναβληθεί ή ακυρωθεί για 

σοβαρούς λόγους. 

 



 

 

 

 

 

Πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής:  

lxoisofiatisparadosis@gmail.com 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στα social media 

Facebook 

https://www.facebook.com/syrianopato/ 

Instagram 

https://www.instagram.com/syrianopatofestival/ 
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