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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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 31-03-2023. Μετά την 

παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων θα αποστέλλεται η επίσημη 

πρόσκληση. Σε 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. Το κυρίως χορευτικό μέρος του φεστιβάλ θα είναι τριήμερο (29 Ιουνίου, 

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2023) και θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία 

Μιαούλη με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. 

06. Οι χορευτικές ομάδες νέων θα εμφανιστούν την 29η Ιουνίου 2023 και 
οι χορευτικές ομάδες ενηλίκων το διήμερο 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2023. 

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

περιλαμβάνει: συμμετοχή στο κέρασμα, τα σεμινάρια, τις ξεναγήσεις και 

λοιπές εκδηλώσεις του φεστιβάλ (για χορευτές και συνοδούς), πρόβες πριν 

την χορευτική εμφάνιση και πακέτο απογευματινού γεύματος την ημέρα 

της χορευτικής εμφάνισης (μόνο για τους χορευτές) και διανομή 

ενημερωτικού - διαφημιστικού υλικού, χορήγηση αναμνηστικών 

συμμετοχής, παροχή  φωτογραφικού υλικού και βίντεο (για κάθε Σύλλογο). 

Κάθε ομάδα θα διαθέτει συνοδό και δύναται να λάβει μέρος στις 

παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ. 

10. Έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης καλύπτονται από τους 

συμμετέχοντες. 

11. Η είσοδος στη ρεμπέτικη βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ 

της 30ης-06-2023 (είσοδος 5,00€/άτομο χωρίς φαγητό) και το γλέντι λήξης 

του φεστιβάλ με την ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής «Χοροσταλίτες» 

που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 1ης-07-2023 (είσοδος 5,00€/άτομο 

χωρίς φαγητό) καλύπτονται από τους συμμετέχοντες και θα πρέπει να 

προκαταβληθούν το αργότερο μέχρι τις 18-06-2023. Σημειώνεται ότι στο 

χώρο των γλεντιών θα υπάρχει catering που θα προσφέρει φαγητό, το οποίο 

θα επιλέγεται ελεύθερα από το μενού, με επιπλέον χρέωση. 

12. Τόσο η συμμετοχή στο φεστιβάλ όσο και η είσοδος στα γλέντια που 

αναφέρονται στην παράγραφο 11 του παρόντος είναι δωρεάν για δύο άτομα 

σε κάθε Σύλλογο (ενδεικτικά για τον Πρόεδρο και τον χοροδιδάσκαλο).  

13. 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. 

14. 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. 

15. Το οριστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και των παράλληλων εκδηλώσεων 

θα ανακοινωθεί μία εβδομάδα πριν την έναρξη του φεστιβάλ. 

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

σοβαρούς λόγους. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο: lxoisofiatisparadosis@gmail.com 
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