ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ ΕΓΚΤΚΛΘΟΤ ΣΩΝ ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΩΝ ΑΦΟΡΟΤΝ ΟΛΟΤ ΣΟΤ
ΔΘΓΩΝΘΖΟΜΕΝΟΤ
Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηαρπδξνκηθώο ζπζηεκέλα ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηνλ θάζε δηαγσληζκό.
1. Αίηεζε
2. 3 πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο (εθηόο ησλ ρνξσδηώλ, νξρεζηξώλ, κπάληαο)
3. Φσηνηππία ηαπηόηεηαο ή Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο ή Τπεύζπλε Δήισζε γηα ηελ ειηθία ηνπ δηαγσληδόκελνπ
4. Μία Φσηνηππία ησλ έξγσλ πνπ ζα παηρηνύλ θαη 10 αληίγξαθα γηα ηνπο δηαγσληζκνύο Πνίεζεο & ύλζεζεο
5. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο & εγγξαθήο γηα όινπο ηνπο δηαγσληζκνύο 120 €, εθηόο :
α) ΜΠΑΝΣΑ – ΟΡΥΗΣΡΑ – ΥΟΡΩΔΘΩΝ – ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ 190 €
β) ΠΟΘΗΗ 15 € έθαζην πνίεκα
Η επηηξνπή, ν ηόπνο θαη εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκώλ νξίδνληαη θαη γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο ηαρπδξνκηθώο 1 κήλα λσξίηεξα, θαζώο θαη από ηα ΜΜΕ.
Οη δηαγσληδόκελνη πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ησλ ειηθηώλ, κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ δπζθνιόηεξα πξνγξάκκαηα
άιιεο θαηεγνξίαο.
ηηο θαηεγνξίεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο δηπισκαηνύρνη, παξά κόλν ζηε Δ΄ Καηεγνξία
Δηπισκαηνύρσλ αθνύ ζηείινπλ ππνρξεσηηθά θσηνηππία επηθπξσκέλε ηνπ Δηπιώκαηνο ή ηνπ πηπρίνπ ηνπο έσο 35
εηώλ.
Οη δηαγσληδόκελνη πνπ ζα παίμνπλ θνληζέξην πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο, θαζώο επίζεο λα
θέξνπλ καδί ηνπο ηα όξγαλά ηνπο εθηόο πηάλνπ ην νπνίν δηαζέηεη ε Υ.Ο.Ν.
Γηα ηνπο δηαγσληζκνύο Πνηήκαηνο θαη ύλζεζεο νη θσηνηππίεο ησλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη ζε 10 αληίηππα, γηα ηνπο
άιινπο Δηαγσληζκνύο από κηα θσηνηππία. Επίζεο ζην δηαγσληζκό ύλζεζεο κπνξεί λα ζηαιεί θαη CD.
Η Υ.Ο.Ν. έρεη δηθαίσκα :
1. Να αιιάμεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκώλ, πξάγκα ην νπνίν γλσζηνπνηεί ζηνπο
δηαγσληδόκελνπο 1 κήλα λσξίηεξα
2. Να πξνβάιιεη ηνπο δηαγσληζκνύο ζηα θαλάιηα θαη ζε άιια κέζα ελεκέξσζεο ή λα ηνπο αλακεηαδώζεη απ’
επζείαο ρσξίο δηθαηώκαηα ζηνπο δηαγσληδόκελνπο
3. Να βηληενζθνπήζεη θαη λα θσηνγξαθήζεη ηνπο δηαγσληδόκελνπο νη νπνίνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ
ζρεηηθή θαζέηα θαη ηηο ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο
4. Να αθπξώζεη ην δηαγσληζκό αλ δελ ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο δηαγσληδνκέλσλ πξνο όθεινο ησλ ππνςεθίσλ
Σηο θξηηηθέο επηηξνπέο ησλ δηαγσληζκώλ απνηεινύλ δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθόηεηεο Έιιελεο θαη Ξέλνη, νη απνθάζεηο
ησλ νπνίσλ είλαη ακεηάθιεηεο.
Η θξηηηθή επηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα κε δώζεη πξώην βξαβείν εάλ θξίλεη όηη ην επίπεδν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα
θξηηήξηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα ζηακαηήζεη ηνλ δηαγσληδόκελν εάλ θξίλεη όηη έρεη ζρεκαηίζεη γλώκε ή αλ πεξάζεη
ηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν.
Απαγνξεύνληαη:
1. Η ελόριεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε
ησλ δηαγσληδνκέλσλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ν δηαγσληδόκελνο απνθιείεηαη έζησ θαη αλ έρεη δηαγσληζηεί.
2. Η βηληενζθόπεζε θαη ε θσηνγξάθηζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην ρώξν ηνπ δηαγσληζκνύ
3. Οη επαλαιήςεηο ζηα έξγα ησλ Μνπζηθώλ Δηαγσληζκώλ
Ο πξνθξηκαηηθόο γίλεηαη ελώπηνλ ηνπ θνηλνύ θαη ν ηειηθόο ελώπηνλ επηζήκσλ θαη ηνπ θνηλνύ κε είζνδν ειεύζεξε. Σν
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη ζηνλ ππνςήθην αλ δε ιάβεη κέξνο.
Όινη νη ληθεηέο ησλ βξαβείσλ ππνρξενύληαη λα είλαη παξόληεο ζηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ θαη ιήμεσο ησλ
δηαγσληζκώλ εηδάιισο ε βξάβεπζή ηνπο αθπξώλεηαη.
Αιιαγέο έξγσλ ζην πξόγξακκα κπνξεί λα γίλνπλ έσο 20 Φεβξνπαξίνπ.
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζηαιεί κε ηαρπδξνκηθή επηηαγή ή ηξαπεδηθή (όρη δίγξακκε.
Σα βξαβεία γηα θάζε θαηεγνξία νξίδνληαη :
ν
1 ΥΡΤΟ ΜΕΣΑΛΛΘΟ θαη ΔΘΠΛΩΜΑ - Υξεκαηηθό Έπαζιν
ν
ν
2 ΑΗΜΕΝΘΟ ΜΕΣΑΛΛΘΟ ΚΑΘ ΔΘΠΛΩΜΑ - 3 ΥΑΛΚΘΝΟ ΜΕΣΑΛΛΘΟ θαη ΔΘΠΛΩΜΑ
ν
ν
4 ΕΤΦΗΜΕ ΜΝΕΘΕ - 5 ΕΠΑΘΝΟΘ
Μπνξεί λα δνζνύλ πεξηζζόηεξα από έλα βξαβεία εάλ νη δηαγσληδόκελνη ηζνβαζκήζνπλ ζε θάζε θαηεγνξία.
ε όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζα δνζνύλ ΑΝΑΜΝΗΣΘΚΟΘ ΕΠΑΘΝΟΘ θαη δηάθνξα δώξα πνπ
πξνζθέξνπλ ΜΟΤΘΚΟΘ ΟΘΚΟΘ – ΑΦΑΛΘΣΘΚΕ ΕΣΑΘΡΕΘΕ.
Η Υ.Ο.Ν. δηνξγαλώλεη ζπλαπιίεο ζηα 3 πξώηα βξαβεία ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη
1. Να ζηείινπλ εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, από ηα νπνία νξίδεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπο κε ηνλ νπνίν
ζα δηαγσληζηνύλ
2. Να παξνπζηαζηνύλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο θαη ηνπ θνηλνύ κε ζνβαξό έλδπκα
3. Να δηαγσληζηνύλ ζηα θνκκάηηα ηνπο από κλήκεο ππνρξεσηηθά, εθηόο από ηελ θαηεγνξία πηάλνπ γηα ηέζζεξα
ρέξηα, ζύλζεζεο, πνίεζεο θνπαξηέησλ θαη ληνπέησλ. Εάλ δελ ηα παίμνπλ από κλήκεο ράλνπλ βαζκνύο.

