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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Οδός Γούναρη και Θεοτόκου, Καματερό

Οργάνωση: ΔΑΟ Καματερού

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:







Αθλητικά κέντρα, Δημοτικοί Οργανισμοί Άθλησης
Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία
Αθλητικοί σύλλογοι, σχολές χορού
Τμήματα Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Κ.Α.Π.Η.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ:







Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους συμμετέχοντες.
Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τις ιατρικές βεβαιώσεις των συμμετεχόντων.
Οι φορείς μπορούν να έχουν μαζί τους πλακάτ που να φέρει τον τίτλο τους.
Η μουσική κάθε προγράμματος θα είναι ηχογραφημένη σε CD (audio CD όχι mp3) στην οποία θα
αναγράφονται ο τίτλος του προγράμματος και ο φορέας.
Κάθε ομάδα θα απαρτίζεται από 10 τουλάχιστον άτομα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:





Γυμναστικής (ακροβατική, ενόργανη, ρυθμική, αεροβική, step)
Χορού (κλασικός, σύγχρονος, μοντέρνος, jazz)
Η διάρκεια ορίζεται 5 λεπτά, μικτός χρόνος (είσοδος-έξοδος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:



13-14 ΜΑΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ:
Το Εύ Gym είναι το πρώτο «θεματικό» Φεστιβάλ Γυμναστικής στην Ελλάδα.
Αυτή την πρώτη χρονιά, δύο από τις ζώνες παρουσιάσεων θα είναι θεματικές και σιγά-σιγά με τη βοήθειά
σας θα το επεκτείνουμε και φιλοδοξούμε κάθε χρόνο να δίνουμε ένα θέμα για κάθε ζώνη. Φυσικά υπάρχουν
και οι ελεύθερες ζώνες όπου ο καθένας θα μπορεί να δείξει το πρόγραμμά του.
Οι δύο θεματικές ζώνες για φέτος είναι:
Σάββατο 13 Μαΐου 2017, ώρα έναρξης 19:00. «Η ζώνη των χρωμάτων» Φτιάξτε τη χορογραφία σας, βάλτε
τη φαντασία σας, τις πινελιές σας, τη μουσική σας και ελάτε να Εύ-GYM-ναστούμε όλοι μαζί !!!!
Κυριακή 14 Μαΐου 2017, ώρα έναρξης 19:00 «Η ζώνη με τις νότες» Ξεσκονίστε τους παλιούς σας δίσκους,
ψάξτε καλή ΕΛΛΗΝΙΚΗ και μόνο μουσική, προσαρμόστε την χορογραφία σας, βάλτε τη φαντασία σας και
ελάτε να Εύ-GYM-ναστούμε όλοι μαζί !!!!

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:




ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΟΔΟΣ: Γούναρη και Θεοτόκου - Καματερό
Σάββατο 13 Μαΐου

1η Ζώνη Παρουσίασης προγραμμάτων

16:00

Σάββατο 13 Μαΐου

«Η ζώνη των Χρωμάτων»

19:00

Κυριακή 14 Μαΐου

2η Ζώνη Παρουσίασης προγραμμάτων

11:00

Κυριακή 14 Μαΐου

3η Ζώνη Παρουσίασης προγραμμάτων

16:00

Κυριακή 14 Μαΐου

«Η Ζώνη με τις νότες»

19:00

Η παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος καθώς και η ημέρα και ώρα παρουσίασής σας θα αναρτηθεί
στο διαδίκτυο 10 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ :




Τάπητας ενόργανης, διαστάσεων 13m x 13m x 2,6m , πάνω στον οποίο θα παρουσιάζονται τα
προγράμματα
Όργανα : 2 τραμπολίνο
4 στρώματα αλμάτων
5 γυμναστικά στρώματα

(112 cm x 112 cm)
(200 cm x 200 cm x 40 cm)
(120 cm x 200 cm x 7 cm)

Παρακαλούμε να δηλώσετε ποια όργανα θα χρειαστείτε στην δήλωση συμμετοχής σας.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Απριλίου 2017 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που
υπάρχει στην παρακάτω ιστοσελίδα.
Web site:
Email:

www.efgym.gr
efgymfestival@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κα Μαυροδήμου
Δήμητρα στο 695 7838 597 και τον υπεύθυνο οργάνωσης κ. Σκουτέρη Συμεών στο τηλέφωνο 697 2277 366.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Εύ Gym 2017:
Το κόστος συμμετοχής στο Φεστιβάλ είναι 3 ευρώ/ανά άτομο/ανά πρόγραμμα:
Οι πληρωμές θα γίνονται με τραπεζική κατάθεση στην Alpha Bank στον παρακάτω λογαριασμό:
Αριθμός Λογαριασμού Alpha Bank:

IBAN λογαριασμού: GR41 0140 5960 5960 0200 2002 412
Δικαιούχος: «Δημοτικός Αθλητικός Όμιλος Καματερού» (ΔΑΟΚ)
Παρακαλώ στην κατάθεση να αναφέρεται το όνομά σας και το όνομα της ομάδας σας.

Λήξη προθεσμίας για τις καταθέσεις 20 Απριλίου 2017.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβετε τα σχετικά παραστατικά των πληρωμών από το λογιστήριο.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αθλητές και οι αθλήτριες λαμβάνουν μέρος με ευθύνη του Φορέα που εκπροσωπούν, ο οποίος και είναι
υπεύθυνος για τον έλεγχο της εγκυρότητας και την τήρηση των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλητών/τριών και
δηλώνει (ο φορέας) ότι όλοι οι αθλητές έχουν προσκομίσει πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις.
Με την δήλωση συμμετοχής του, ο Φορέας, οι προπονητές και οι αθλητές δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
των όρων συμμετοχής τους αποδέχονται πλήρως και αποδεσμεύουν, απαλλάσσουν τον διοργανωτή, από
οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου πριν, κατά και μετά την
εμφάνιση του προγράμματος όπως και από κάθε αξίωση σε περίπτωση απώλειας προσωπικών ειδών σε
οποιοδήποτε μέρος του σταδίου.
Ενημερώθηκαν οι προπονητές, οι υπεύθυνοι των φορέων και όλοι οι συμμετέχοντες ότι κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης θα υπάρχει βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν πλάνα και
φωτογραφίες από την οργανωτική επιτροπή για διαφημιστικούς λόγους, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης
καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της διοργάνωσης.

ΓΕΝΙΚΑ:
Προσέλευση ομάδων 30 λεπτά πριν από την έναρξη κάθε ζώνης παρουσίασης.
Οι ομάδες πρέπει να βρίσκονται στην έξοδο για την παρουσίαση του προγράμματος με ευθύνη των
γυμναστών τους.
Κάθε φορέας μπορεί να κρατά πλακάτ που θα αναγράφει ευκρινώς το όνομα του. (Δεν παρέχεται από τον
διοργανωτή)
Η εμφάνιση αθλητών και προπονητών πρέπει να είναι αυστηρά αθλητική.
Το Εύ Gym Festival δεν έχει ανταγωνιστικό και βαθμολογικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου σε όλους τους
συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα και σε κάθε φορέα ειδικό έπαθλο.
Σημείωση:
Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν ενημερωτικό έντυπο θα αντιμετωπίζεται από την οργανωτική επιτροπή
κατά περίπτωση. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, καταργήσει ή να προσθέσει
οτιδήποτε κρίνει ότι είναι για την καλύτερη οργάνωση της διοργάνωσης.

