ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 21 Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Ομάδων
13 Ιουνίου 2020

Άρθρο 1:
Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Παιδικά Χοροπατήματα διεξάγεται κάθε χρόνο στη Πορταριά Πηλίου και διοργανώνεται από
τον ιστορικό Αθλητικό και Εκπολιτιστικό σύλλογο «Το Ορμίνιον» . Το 21ο Φεστιβάλ Παιδικών χορευτικών ομάδων θα διεξαχθεί το
Σάββατο 13 Ιουνίου 2020.
Άρθρο 2
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ:
Κάθε χορευτικό συγκρότημα παραδοσιακών χορών εντός ή εκτός Ελλάδας έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος συμμετοχής στο
Φεστιβάλ. Ο αριθμός των μελών κάθε αποστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 χορευτές. Οι συνοδοί δεν έχουν
περιορισμό συμμετοχής
Άρθρο 3
Αίτηση συμμετοχής:
Για να αιτηθεί κάποιος συμμετοχή στο Φεστιβάλ θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται
στην επίσημη ιστοσελίδα ΑΕΣ ΟΡΜΊΝΙΟ (www.orminioportaria.gr). Σημειώνεται πως τα ενδιαφερόμενα χορευτικά συγκροτήματα θα
πρέπει να λάβουν γνώση των παρόντων όρων συμμετοχής που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Ο αιτών αφού
συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και επιλέξει το πεδίο που αναφέρει πως έχει λάβει γνώση και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής μπορεί να υποβάλει την αίτηση προς εξέταση. Η αίτηση θα
καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και θα αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο
αιτών. Είναι απαραίτητη η ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων. Το Φεστιβάλ δεσμεύεται τα στοιχεία της αίτησης να
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά κατά τη διαδικασία επιλογής και σε καμία περίπτωση δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους.
Άρθρο 4
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο Φεστιβάλ μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι σύλλογοι, ΝΠΙΔ, όμιλοι ή ομάδες. Όλες οι ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού
μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής.
Στο Φεστιβάλ μπορούν να συμμετάσχουν έως και 8 χορευτικές ομάδες. Η εγγραφή πραγματοποιείται με πολύ απλή διαδικασία και
αυτόματα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την καλλιτεχνική επιτροπή και την καταβολή της προκαταβολής σε
τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται.
Άρθρο 5
Κόστος συνδρομής
Για μία διανυκτέρευση 13/6/2020 το αντίτιμο της συμμετοχής ανά συμμετέχοντα είναι

60€ σε τρίκλινο ή τετράκλινο δωμάτιο με προσθήκη κρεβατιού και συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω παροχές:

72€ σε δίκλινο δωμάτιο

95€ σε μονόκλινο δωμάτιο







Σάββατο 13/6/2020
Υποδοχή των συγκροτημάτων και ταχτοποίηση στα καταλύματα
Συμμετοχή στο χορευτικό πρόγραμμα
Ζωντανή ορχήστρα καθ΄ όλη την διάρκεια αλλά και στην πρόβα
Αναμνηστικά του Φεστιβάλ
Δείπνο με το πέρας του Φεστιβάλ και γλέντι με ζωντανή μουσική
Διανυκτέρευση στις 13/6/2020






Κυριακή 14/6/2020
Πρωινό στα καταλύματα
Χορευτικό εργαστήρι με τον χοροδιδάσκαλο του Ορμινίου
Επίσκεψη και γνωριμία με την Αργώ στον Βόλο.
Αποχαιρετισμός

Επιπλέον Παροχές

Δωρεάν συμμετοχή στον χοροδιδάσκαλο του συγκροτήματος

Δωρεάν διαμονή στον οδηγό του λεωφορείου

Φωτογραφικό υλικό και αναμνηστικό βίντεο της ημέρας
Επιπλέον χρεώσεις:

Σε περίπτωση που επιθυμείται επιπλέον διανυκτέρευση είτε την Παρασκευή ή την Κυριακή παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για να φροντίσουμε ειδική τιμολογιακή πολιτική
Ο φόρος διαμονής βαραίνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες και πληρώνεται απευθείας στο Ξενοδοχείο ή Κατάλυμα.
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Άρθρο 7
Διαδικασία έγκυρης αίτησης
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξουν στις 20/1/2020.
Για τη διαδικασία της επιλογής το χορευτικό συγκρότημα που επιθυμεί να συμμετάσχει θα πρέπει να αποστείλει την αίτηση
συμμετοχής στο Φεστιβάλ που θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Μόλις αποστείλετε την αίτηση σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα πρέπει να προκαταβάλλεται το ποσό των 600 εντός 21
ημερών σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας υποδείξουμε.
Η αίτηση συμμετοχής αποτελεί δέσμευση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ. Αν για διάφορους λόγους το συγκρότημα
που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό κώλυμα ως προς τη συμμετοχή του, θα επιλεγεί το επόμενο
συγκρότημα.
Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, δεν μπορεί να λάβει άλλη παράταση
για κανένα λόγο.

Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογής συγκροτημάτων
Η διαδικασία επιλογής των συγκροτημάτων θα ολοκληρωθεί από την καλλιτεχνική επιτροπή και τα συγκροτήματα θα επιλεγούν
αυστηρά με τα εξής κριτήρια:
·
Χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησης
·
Χοροί που θα παρουσιαστούν επί σκηνής
·
Περιοχές που εκπροσωπούν και παρουσιάζουν (ώστε να υπάρχει συμμετοχή από όλες τις περιοχές της Ελλάδας)
Άρθρο 9
Διάρκεια και χρονικά όρια συμμετοχής
Το πρόγραμμα κάθε χορευτικού συγκροτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18 λεπτά, ενώ η σειρά εμφάνισης του, στο πρόγραμμα
του φεστιβάλ καθορίζεται αποκλειστικά από την καλλιτεχνική επιτροπή. Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την
παράσταση, σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.
Άρθρο 10
Οικονομικοί όροι

Προκαταβολή 600€ εντός 21 ημερών από την ημέρα της έγκρισης

Το υπόλοιπο θα καταβληθεί κατά την άφιξη των συγκροτημάτων στην Πορταριά
Άρθρο 11
Διαμονή:
Στόχος του Φεστιβάλ είναι η εξασφάλιση της διαμονής όλων των μελών κάθε χορευτικού συγκροτήματος στο ίδιο κατάλυμα .
Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν καθίσταται εφικτό θα επιλεγούν τα πλησιέστερα καταλύματα για την στέγαση των υπολοίπων
μελών.
Για τη διαμονή των χορευτικών συγκροτημάτων έχουν επιλεγεί 3κλινα και 4κλινα δωμάτια με προσθήκες κρεβατιών καθώς επίσης και
μονόκλινο δωμάτιο για τον /την χοροδιδάσκαλο και τον οδηγό του πούλμαν.
Άρθρο 12
Χώρος παραστάσεων:
Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε ανοικτό χώρο , ενώ σε περίπτωση κακοκαιρίας έχει προβλεφθεί εσωτερικός κλειστός χώρος όπου
τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους συμμετέχοντες και τους παρευρισκόμενους
Το φεστιβάλ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων των χορευτικών συγκροτημάτων.
Άρθρο 13
Πρόγραμμα του Φεστιβάλ:
Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του για λόγους ανωτέρας βίας
Άρθρο 15
Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα προβολής φωτογραφιών και βίντεο που θα έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους προώθησης και προβολής του Φεστιβάλ και σε καμία περίπτωση για
εμπορικούς σκοπούς. Οι συμμετέχοντες που εμφανίζονται σε αυτά δεν έχουν καμιά αξίωση από το Φεστιβάλ.
Άρθρο 16
Οι ανήλικοι που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ θα πρέπει να συνοδεύονται και την αποκλειστική ευθύνη για αυτούς θα έχουν οι
συνοδοί τους.
Άρθρο 18
Σε περίπτωση μεταβολής των νόμιμων φόρων οι τιμές θα προσαρμοστούν και τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση θα βαρύνει αποκλειστικά
τους συμμετέχοντες.
Άρθρο 21
Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής

