
οργάνωση

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 
________________________________________________________ 

# ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ: _________________ 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
• Όνοµα οµάδας: Σχετικό µε κάλτσα µε επιθετικό προσδιορισµό (πχ. βρωµερή κάλτσα ή τρύπια καλτσοδέτα) 
• Μέλη οµάδας: min 6 - max 10 
• Ηλικίες: min 4 - max 70 
• Ο Αρχηγός άνω των 18 ετών και ο Υπαρχηγός άνω των 14 ετών 
• Δεν επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτων, πατινιών, µοτοσακό και κάθε άλλου µηχανοκίνητου ή µη µέσου. 

Μετακίνηση µεταξύ σταθµών µόνον µε τα πόδια. 
• Απαραίτητη η συνδροµή και χρήση κινητού τηλεφώνου από Αρχηγό ή Υπαρχηγό (την ηµέρα της εκδήλωσης) 

για λήψη µίας οµαδικής φωτογραφίας (κατόπιν έυρεσης όλων των σταθµών) και για τυχόν ανάγκη 
πρόσβασης στο διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών επιτόπου.. 

• Προθεσµία υποβολής παρούσας αίτησης: έως Τρίτη 05.03.19 το µεσηµέρι 
• Ισχύει περιορισµένος αριθµός οµάδων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
• Προσέλευση στο Δηµαρχείο, όλων των οµάδων που θα συµµετάσχουν, στις 09.03.19 στις 10.30               

(το αργότερο) για προετοιµασία οµάδας και ανακοίνωση διαδικασίας και κανόνων παιχνιδιού                  
από κεντρικό συντονιστή.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ 
Ον/µο: __________________________________________________________________________________________ 
Κινητό: ________________________________Mail: ______________________________________ 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ  
Ον/µο: __________________________________________________________________________________________ 
Κινητό: ________________________________Mail: ______________________________________ 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 

11.00  
στο Δηµαρχείο

Πάρτε µέρος σε ένα συναρπαστικό και πρωτότυπο 
ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, όπου για να νικήσεις,  

θα πρεπει να βρείς και να φορέσεις γρήγορα  
όλες τις χαµένες κάλτσες του Μερµελέχα!!



οργάνωση
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:———————————————— 
———————————————(τίτλος & καλλιτέχνης)  

Με το οποίο θα συµµετέχει η οµάδα στον διαγωνισµό χορού!  
Προετοιµάστε Χορογραφία!

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 

15.00   
Στην Αφετηρία  Λεωφορείων  
στο Yacht Club (παλιό λιµάνι)

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 
_____________________________________________ 

Θέµα (Στολή, Αξεσουάρ): 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
• Μέλη οµάδας: min 8 
• Ηλικίες: min 3 - max 80 
• Ο Αρχηγός άνω των 18 ετών και οι Υπαρχηγοί άνω των 14 ετών 
• Προθεσµία υποβολής παρούσας αίτησης: έως Τρίτη 05.03.19 το µεσηµέρι  
• Προσέλευση στην αφετηρία λεωφορείων στο Yacht Club (παλιό λιµάνι), όλων των οµάδων που θα 

συµµετάσχουν, στις 10.03.19 στις 14.20 (το αργότερο) για προετοιµασία οµάδας, µοίρασµα 
καραµούζας & καρναβαλικής κονκάρδας, οργάνωση δρώµενων απο κεντρικό παρουσιαστή 
(ανιµατέρ) καρναβαλιού.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

# ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ: _____________________ 

ΑΡΧΗΓΟΣ 
Ον/µο: __________________________________________________________________________________________ 
Κινητό: ________________________________Mail: ______________________________________ 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Α 
Ον/µο: __________________________________________________________________________________________ 
Κινητό: ________________________________Mail: ______________________________________ 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Β 
Ον/µο: __________________________________________________________________________________________ 
Κινητό: ________________________________Mail: ______________________________________ 


