ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/5/2019

HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE 2019
1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE 2019 θα πρέπει
να προσέλθουν στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο του Γαλατσίου για να
παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους τις παρακάτω ημέρες και ώρες :
Δευτέρα 17-6-2019 έως και Παρασκευή 20-6-2019 και ώρες 9:30 -14:00.
̶

Όσες ομάδες μετακινούνται από επαρχία θα παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους με την
άφιξή τους στο Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο του Γαλατσίου.
2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Όσες ομάδες έχουν κατασκευές θα πρέπει να τις προσκομίσουν στο Κλειστό Ολυμπιακό
Γυμναστήριο του Γαλατσίου τις παρακάτω ημέρες και ώρες :
̶

Δευτέρα 17-6-2019 και ώρες 18:00 - 22:00
̶

Τρίτη

18-6-2019 και ώρες 09:00 - 13:00

Όσες ομάδες έχουν μεγάλες κατασκευές και μετακινούνται από επαρχία μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον κ. Γκιργκέτσο Γιώργο στο τηλ: 6932643070 ή με την ΕΓΟ στο
mail: ego@otenet.gr για την ημέρα και ώρα παράδοσης των κατασκευών.
3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ /CD HXOY
Οι σύλλογοι/ φορείς που συμμετέχουν στο HELLAS GYM FOR LIFE CHALLENGE και δεν
έχουν παραδώσει ακόμα το CD με την μουσική του προγράμματος θα πρέπει να το
παραδώσουν ή να το στείλουν το συντομότερο στα γραφεία του συλλόγου ΚΟΤΙΝΟΣ
Φ.Ο.Μ.
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:
1

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.
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