ΔΑΟ Καματεροφ

18 - 19 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ
Οδόσ Γοφναρθ και Θεοτόκου, Καματερό

Οργάνωςθ: ΔΑΟ Καματεροφ
Ζγκριςθ: ΕΓΟ
Τπό τθν Αιγίδα: Διμου Αγ. Αναργφρων - Καματεροφ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:







Ακλθτικά κζντρα, Δθμοτικοί Οργανιςμοί Άκλθςθσ
Δθμόςια & Ιδιωτικά χολεία
Ακλθτικοί ςφλλογοι, ςχολζσ χοροφ
Σμιματα Α.Ε.Ι. - Σ.Ε.Ι.
Κ.Α.Π.Η.

ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΕΩΝ:







Δεν υπάρχει όριο θλικίασ για τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Ο φορζασ είναι υπεφκυνοσ για τισ ιατρικζσ βεβαιώςεισ των ςυμμετεχόντων.
Οι φορείσ μποροφν να ζχουν μαηί τουσ πλακάτ που να φζρει τον τίτλο τουσ.
Η μουςικι κάκε προγράμματοσ κα είναι θχογραφθμζνθ ςε CD (audio CD όχι mp3) ςτθν οποία κα
αναγράφονται ο τίτλοσ του προγράμματοσ και ο φορζασ.
Κάκε ομάδα κα απαρτίηεται από 10 τουλάχιςτον άτομα.

ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ:





Γυμναςτικισ (ακροβατικι, ενόργανθ, ρυκμικι, αεροβικι, step)
Χοροφ (κλαςικόσ, ςφγχρονοσ, μοντζρνοσ, jazz)
Η διάρκεια ορίηεται 5 λεπτά, μικτόσ χρόνοσ (είςοδοσ-ζξοδοσ)

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:



18-19 ΜΑΪΟΤ 2019

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ:
Το Εφ Gym είναι το πρώτο «κεματικό» Φεςτιβάλ Γυμναςτικισ ςτθν Ελλάδα.
Για όλουσ υπάρχει και μια… ιςτορία !!!
«ART Stories» Λζνε ότι χωρίσ τθν τζχνθ θ μορφι του κόςμου δεν κα ιταν ίδια!
«Nature Stories» Η φφςθ βρίςκεται παντοφ γφρω μασ.. μζςα μασ..
«Technology stories» Άλλοι τθν λατρεφουν, άλλοι πάλι όχι..
αλλά και «Free stories» Εμπνευςτείτε ελεφκερα με ότι ςασ εκφράηει και δθμιουργιςτε τθν ιςτορία ςασ

ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΟΓΑΝΩΣΗΣ:




ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ
ΟΔΟ: Γοφναρθ και Θεοτόκου - Καματερό
άββατο 18 Μαΐου

«ART Stories» «Nature Stories»

Κυριακι 19 Μαΐου

«Technology stories» «Free stories»

Η παρουςίαςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ κακώσ και θ θμζρα και ώρα παρουςίαςισ ςασ κα αναρτθκεί
ςτο διαδίκτυο 7 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ.

ΡΑΕΧΟΜΕΝΑ ΟΓΑΝΑ :



Σάπθτασ ενόργανθσ, διαςτάςεων 12m x 12m x 2,6m , πάνω ςτον οποίο κα παρουςιάηονται τα
προγράμματα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ κα γίνονται δεκτζσ από 20 Μαρτίου 2019 μζχρι 5 Μαΐου 2019 μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ ΕΓΟ που υπάρχει ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ.
Web site:

www.onlinego.gr

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθν υπεφκυνθ του ΔΑΟΚ κα. Δελλι οφία ςτο 693 401
5354.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ςτο Εφ Gym 2019:
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτο Φεςτιβάλ είναι 4 ευρώ/ανά άτομο/ανά πρόγραμμα:
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται κατά τθ διάρκεια του Festival ςτθ γραμματεία τθσ διοργάνωςθσ.

Λιξθ προκεςμίασ για τισ κατακζςεισ 10 Μαΐου 2019.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ κα λάβετε τα ςχετικά παραςτατικά των πλθρωμών από το λογιςτιριο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΟΔΟΧΗΣ ΟΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ λαμβάνουν μζροσ με ευκφνθ του Φορζα που εκπροςωποφν, ο οποίοσ και είναι
υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ και τθν τιρθςθ των ιατρικών βεβαιώςεων των ακλθτών/τριών και
δθλώνει (ο φορζασ) ότι όλοι οι ακλθτζσ ζχουν προςκομίςει πρόςφατεσ ιατρικζσ βεβαιώςεισ.
Με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ του, ο Φορζασ, οι προπονθτζσ και οι ακλθτζσ δθλώνουν ότι ζχουν λάβει γνώςθ
των όρων ςυμμετοχισ τουσ αποδζχονται πλιρωσ και αποδεςμεφουν, απαλλάςςουν τον διοργανωτι, από
οποιαδιποτε ευκφνθ για τραυματιςμό εντόσ ι εκτόσ του αγωνιςτικοφ χώρου πριν, κατά και μετά τθν
εμφάνιςθ του προγράμματοσ όπωσ και από κάκε αξίωςθ ςε περίπτωςθ απώλειασ προςωπικών ειδών ςε
οποιοδιποτε μζροσ του ςταδίου.
Ενθμερώκθκαν οι προπονθτζσ, οι υπεφκυνοι των φορζων και όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ κα υπάρχει βιντεοςκόπθςθ και φωτογράφθςθ και ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν πλάνα και
φωτογραφίεσ από τθν οργανωτικι επιτροπι για διαφθμιςτικοφσ λόγουσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διοργάνωςθσ
κακώσ και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τθσ διοργάνωςθσ.

ΓΕΝΙΚΑ:
Προςζλευςθ ομάδων 30 λεπτά πριν από τθν ζναρξθ κάκε ηώνθσ παρουςίαςθσ.
Οι ομάδεσ πρζπει να βρίςκονται ςτθν ζξοδο για τθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ με ευκφνθ των
γυμναςτών τουσ.
Κάκε φορζασ μπορεί να κρατά πλακάτ που κα αναγράφει ευκρινώσ το όνομα του. (Δεν παρζχεται από τον
διοργανωτι)
Η εμφάνιςθ ακλθτών και προπονθτών πρζπει να είναι αυςτθρά ακλθτικι.
Σο Εφ Gym Festival δεν ζχει ανταγωνιςτικό και βακμολογικό χαρακτιρα και ωσ εκ τοφτου ςε όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν αναμνθςτικά διπλώματα και ςε κάκε φορζα ειδικό ζπακλο.
Σθμείωςθ:
Πτι δεν προβλζπεται από το παρόν ενθμερωτικό ζντυπο κα αντιμετωπίηεται από τθν οργανωτικι επιτροπι
κατά περίπτωςθ. Η Οργανωτικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα να τροποποιιςει, καταργιςει ι να προςκζςει
οτιδιποτε κρίνει ότι είναι για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ διοργάνωςθσ.

