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Φεστιβάλ «Γυμναστική για όλους» 

ΠΡΔΒΔΕΑ  26-27 ΗΟΤΝΗΟΤ 2020 

ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ—ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΔΒΔΕΑ-

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ» 

Αγαπεηνί θίινη, θέηνο γηα έβδνκε  ρξνληά  δηνξγαλώλνπκε ην 8o Φεζηιβάλ 

«Γςμναζηική για όλοςρ», ζηελ όκνξθε πόιε ηεο Πξέβεδαο κε ηελ έγθξηζε ηεο 

Διιεληθήο Γπκλαζηηθήο Οκνζπνλδίαο. 

αο πξνζθαινύκε λα καο ηηκήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο, ζηελ όκνξθε απηή 

γηνξηή καδηθήο άζιεζεο θαη λα καο παξνπζηάζεηε ηα πξνγξάκκαηά ζαο, γλωξίδνληαο 

ηε θηινμελία ηεο πόιεο καο θαη ηηο νκνξθηέο ηνπ λνκνύ καο. 

 

ΥΩΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 

26- ΗΟΤΝΗΟΤ-ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ-ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ 

27-ΗΟΤΝΗΟΤ-ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΖΠΟΘΔΑΣΡΟ <<ΓΗΑΝΝΖ ΡΗΣΟ>> 

 

 

 

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ –ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ –Αζιεηηθά θέληξα-Γεκνηηθνί Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί-

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα-ρνιεία-Γεκόζηα θαη Ηδηωηηθά-Αζιεηηθνί θαη 

Γπκλαζηηθνί ύιινγνη-Αλεμάξηεηεο Οκάδεο Γπκλαζηηθήο. 

 

 Οη αζιεηέο-αζιήηξηεο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε ελ ιόγω δηνξγάλωζε 

ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών ηεο ΔΓΟ θαη θάηνρνη ζρεηηθώλ 

θαξηώλ. 

.                                                                                                                   

 Οη νλνκαζηηθέο δειώζεηο ηωλ αζιεηώλ –αζιεηξηώλ ηωλ εζληθώλ 

ζωκαηείωλ ζα δειώλνληαη  κέζω ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηεο 

ΔΓΟ  www.onlinego.gr 



 

 

 Γελ ππάξρεη όξην ειηθίαο 

 Κάζε ηκήκα κπνξεί  λα απνηειείηαη από όζνπο αζιεηέο επηζπκεί . 

 Υξνληθή δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο έωο 5 ιεπηά (Έωο 2 πξνγξάκκαηα 

θάζε νκάδα). 

 Ζ κνπζηθή είλαη ειεύζεξε δηθή ζαο επηινγή. Σα πξνγξάκκαηα 

κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία από Ρπζκηθή γπκλαζηηθή-

Δλόξγαλε γπκλαζηηθή-Αεξνβηθή-Αθξνβαηηθή-γεληθή γπκλαζηηθή. 

 Οη νκάδεο είλαη ππνρξεωκέλεο λα έρνπλ εθεδξηθό cd .Σα cd ζα πξέπεη 

λα πεξηέρνπλ κόλνλ ην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο-λα αλαγξάθεηε ην 

όλνκα ηεο νκάδνο –θνξέα –θαη εάλ ππάξρεη ηίηινο πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ ζπκκεηνρή  όιωλ ηωλ παηδηώλ είλαη δωξεάλ . 

 Έναπξη δηλώζεων ηην 1
η
  Μαπηίος 2020 –καηαληκηική 

ημεπομηνία 31  Μάιος 2020.Μεηά ηελ ωο άλω θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία δελ ζα είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα θαζώο ζα 

ηεζεί έθηνο ιεηηνπξγίαο. ύιινγνη θαη θνξείο πνπ δελ είλαη θάηνρνη 

θωδηθώλ παξαθαινύληαη λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηελ ΔΓΟ γηα ηελ 

ρνξήγεζε ηνπο. 

 

 Σν πξόγξακκα ηεο δηνξγάλωζεο ζα αλαθνηλωζεί κεηά ηελ ιήμε ηωλ 

δειώζεωλ ζπκκεηνρήο. Οη εκεξνκελίεο είλαη δεζκεπηηθέο θα δελ ζα 

δνζεί  παξάηαζε. 

 

 

Πξνζδνθνύκε νη ζπκκεηέρνληεο λα απνιαύζνπλ ην θεζηηβάι θαη ηε δηακνλή ζηε 

θηιόμελε πόιε καο, λα δηαζθεδάζνπλ ζην ξπζκό ηεο κνπζηθήο θαη λα γλωξίζνπλ ηηο 

νκνξθηέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηε δηακνλή θαη ην πξόγξακκα, κπνξείηε 

λα επηθνηλωλήζεηε : 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΕΑΝΣΡΑΒΔΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 

ΣΖΛ 6946736073-2682029514 @2682026517 

 

  e-mail-vaszant@yahoo.gr                                                                              

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΟΡΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 



Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Φεζηηβάι ιακβάλνπλ κέξνο κε επζύλε ηνπ θνξέα πνπ 

εθπξνζωπνύλ ν όπνηνο είλαη θαη ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηελ 

ηήξεζε ηωλ ηαηξηθώλ βεβαηώζεωλ ηωλ αζιεηώλ –αζιεηξηώλ θαη δειώλεη όηη όινη νη 

αζιεηέο –αζιήηξηεο έρνπλ πξνζθνκίζεη πξόζθαηε ηαηξηθή βεβαίωζε. Με ηελ δήιωζε 

απηή δειώλεη ν θνξέαο όινη νη πξνπνλεηέο –παξάγνληεο θαη αζιεηέο έρνλ ιάβεη 

γλώζε ηωλ όξωλ ζπκκεηνρήο ηνπο θαη απνδέρνληαη πιήξωο θαη απνδεζκεύνπλ 

απαιιάζνπλ  ηνλ δηνξγαλωηή από νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηξαπκαηηζκό εληόο θα 

εθηόο ηνπ αγωληζηηθνύ ρώξνπ πξηλ –θαηά θαη κεηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο όπωο  θαη από θάζε αμίωζε ζε πεξίπηωζε απώιεηαο πξνζωπηθώλ  

εηδώλ ζην ρώξν δηεμαγωγήο ηεο δηνξγάλωζεο. 

Δλεκεξώλνπκε επίζεο όινπο  ηνπο  ζπκκεηέρνληεο όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθδήιωζεο ζα ππάξρεη βηληενζθόπεζε θαη θωηνγξάθεζε θαη όηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ πιάλα θαη θωηνγξαθίεο από ηελ νξγαλωηηθή επηηξνπή γηα 

δηαθεκηζηηθνύο ιόγνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓΟ θαη ηωλ  θνξέωλ ηεο δηνξγάλωζεο 

θαζώο θαη ζηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο. 

Γειώλω επίζεο όηη έρω ιάβεη γλώζε όιωλ ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνππνζέζεωλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή καο θαη ππνρξενύκαη λα ζπκκνξθώλνκαη κε όιεο ηηο ππνδείμεηο ηωλ 

δηνξγαλωηώλ. 

 

 

 

 

 


