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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE 2019 

 

1. ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ /ΦΟΡΕΑ  

Οι σύλλογοι/ φορείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση  HELLAS GYM 

FOR LIFE CHALLENGE 2019 θα πρέπει να στείλουν το λογότυπο του 

συλλόγου/φορέα σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΓΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

ego@otenet.gr έως την Παρασκευή 24/5/2019. 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Όσοι σύλλογοι /φορείς επιθυμούν να έχουν ένα εισαγωγικό κείμενο πριν την έναρξη 

του προγράμματος τους θα πρέπει να το στείλουν στην ΕΓΟ σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ego@otenet.gr  έως την Παρασκευή 24/5/2019. 

Το κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 80 λέξεις. Στην αρχή του κειμένου πρέπει να 

αναγράφονται θα αναγράφονται επίσης τα παρακάτω: 

 Το όνομα του συλλόγου/ φορέα 

 Κατηγορία προγράμματος  

 Όμιλος παρουσίασης   

 Τίτλος προγράμματος 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ /CD HXOY 

Όλοι οι σύλλογοι/ φορείς που συμμετέχουν στο HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE θα 

πρέπει να παραδώσουν στα γραφεία του συλλόγου ΚΟΤΙΝΟΣ Φ.Ο.Μ το CD με την 

μουσική του προγράμματος.  

Η παραλαβή των CD ήχου θα γίνεται από Δευτέρα 20/5/2019 έως Παρασκευή 

24/5/2019 και ώρες 11:00- 15:00 & 17:00-20:00  

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 2, Μεταμόρφωση, 14452 

Τηλ:        210 2847 388 

Κινητό: +30 6932 643 070 

 +30 6972 912 130 

 

 Το CD θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την μουσική του προγράμματος  . 

 Απαιτήσεις CD: 
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̶ Η συνολική διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος είναι 5 λεπτά 

μέγιστος χρόνος. 

̶ Η ένταση της μουσικής θα είναι σταθερή από τα μηχανήματα ήχου της 

διοργάνωσης. Δεν θα επιτρέπεται αυξομείωση του ήχου από τους 

προπονητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

̶ Στο CD πρέπει να αναγράφονται:  

 Το όνομα του συλλόγου/ φορέα 

 Κατηγορία προγράμματος  

 Όμιλος παρουσίασης   

 Τίτλος προγράμματος 

 Διάρκεια μουσικής   

 Το όνομα του συνθέτη και o τίτλος της μουσικής. 

 Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αναπληρωματικό CD με την μουσική 

τους για την πρόβα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 

4. ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ 

Η νικήτρια ομάδα της Λιλιπούπολης θα παρουσιαστεί την Κυριακή στο Gala  πριν τις 

απονομές της Κατηγορίας Β. 

 

        Αθήνα 17/5/2019 


