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________________________________________________________________________________
ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 6οσ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΟΤΙΚΗ 2021
1. ηνλ δηαγσληζκό ιακβάλνπλ κέξνο ππνςήθηνη από 12 έσο 30 εηώλ (όπσο αλαιύνληαη
θάησζη), νη νπνίνη είλαη θνηηεηέο κνπζηθώλ ζπνπδώλ ζε ΑΔΗ, ζπνπδαζηέο σδείνπ, κνπζηθήο
ζρνιήο, κνπζηθνύ ζρνιείνπ – θνιιεγίνπ, ή ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ, θαζώο επίζεο θαη
απόθνηηνη κνπζηθώλ ζπνπδώλ ΑΔΗ, σδείσλ (όζνη δειαδή θαηέρνπλ πηπρία, δηπιώκαηα)
κνπζηθώλ ζρνιείσλ, θνιιεγίσλ, θ.η.ι. Δηδηθά όκσο γηα ην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη θαη ηα
παξαδνζηαθά όξγαλα δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα πηζηνπνίεζε.
2. Γηαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο:
ΠΝΔΤΣΑ (Φλάοςηο, Όμποε, Κλαπινέηο, Σαξόθωνο κλαζικό, Φαγκόηο, Τπομπέηα,
Τπομπόνι, Κόπνο, Τούμπα)
ΔΓΥΟΡΓΑ (Βιολί, Βιόλα, Βιολονηζέλο, Κονηπαμπάζο),
ΠΙΑΝΟ
ΚΙΘΑΡΑ
ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Μποςζούκι, Ταμποςπάρ, Ούηι, Κλαπίνο, Σανηούπι,
Κανονάκι, Λύπα Κπηηική – Πονηιακή, Βιολί παπαδοζιακό, Λαούηο)
ΜΟΝΩΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ
3. Γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο νξγάλσλ ηζρύνπλ νη θάησζη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο:
ΔΦΗΒΟΙ: από 12 φς 18 εηώλ (17 και 12 μηνών), ζπκπιεξσκέλα κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ
ΔΝΗΛΙΚΔ: από 18 φς 28 εηώλ (27 και 12 μηνών), ζπκπιεξσκέλα κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ
4. Γηα ηε Μολφδία θαη ην Παραδοζηαθό ηραγούδη:
ΔΝΗΛΙΚΔ: Γπλαίθεο από 18 φς 28 εηώλ (27 και 12 μηνών) θαη άλδξεο από 18 φς
30 εηώλ (29 και 12 μηνών), ζπκπιεξσκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ.
5. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα εξκελεύζνπλ δύν (2) έξγα δηαθνξεηηθώλ ζπλζεηώλ θαη
δηαθορεηηθώλ εποτώλ, ειεύζεξεο επηινγήο ηνπ ξεπεξηνξίνπ πνπ ηνπο αληηπξνζσπεύεη, κέζα
ζε κία θαζνξηζκέλε δηάξθεηα δέθα (10 ) ιεπηώλ γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγορία ηφλ εθήβφλ
θαη δεθαπέληε (15) ιεπηώλ γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγορία ηφλ ελειίθφλ.
6. Οη ππνςήθηνη ζα ρξεηαζηεί λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθώο (κε απιό ηαρπδξνκείν ή courier) ηα
θάησζη:
Αίηεζε ζσκκεηοτής
έλα βηογραθηθό κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
θφηογραθία κεγέζνπο ηαπηόηεηαο,
θφηοησπία ηασηόηεηας,
θφηοησπίες ησλ πηπρίσλ, δηπισκάησλ ή άιισλ βξαβείσλ θαη δηαθξίζεσλ θαζώο θαη
πηζηνπνίεζε γηα ηνπο ζπνπδαζηέο όηη είλαη ζηελ αλώηεξε ζρνιή (εηδηθά γηα καζεηέο –
ζπνπδαζηέο ηδησηηθώλ καζεκάησλ κνπζηθήο, αξθεί βεβαίσζε από ηνπ θαζεγεηή ηνπο)

1

ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156 – 176 75 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΑΘΖΝΑ
Σειέθσλν: 210-9514523 Site: www.clubunesco.gr E-mail:unescohellas.tlee@gmail.com
ΑΠΟΦΑΖ 377 ΜΟΝΟΜΔΛΟΤ ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ
Αρ. Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων ΥΠ.ΠΟ.Α: 3384

ηο πρόγρακκα ποσ ζα εθηειέζοσλ, αλαθέξνληαο όλνκα ζπλζέηε, ηίηιν έξγσλ,
ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θάζε θνκκαηηνύ θαη εάλ είλαη ζύγρξνλνπ ζπλζέηε ηελ
παρηηηούρα ζε θσηνηππία.
ε περίπηφζε αλειίθοσ ππνςεθίνπ, απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε ζπλαίλεζεο
ππνγεγξακκέλε από ηνλ θεδεκόλα/γνλέα.
Αληίγραθο θαηάζεζες ηοσ δηθαηώκαηος ζσκκεηοτής ποζού 50€, ζηνλ θάησζη
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Οκίινπ:
Σξάπεδα EUROBANK
ΑΡΗΘ. ΛΟΓ/ΜΟΤ: 0026.0400.14.0200210014
ΗΒΑΝ: GR7202604000000140200210014
ΟΜΗΛΟ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο ζα αλαθέξεηαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ:
ολοκαηεπώλσκο σπουεθίοσ θαη Γηαγφληζκός Μοσζηθής 2021.
Πποζοχή: ηυχόν ηπαπεζικά έξοδα, βαπύνουν ηον καηαθέηη και όχι ηον Όμιλο.
*ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδόκελνπ, ην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε σο δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη.
7. Ζ αίηεζε κε ηα επηζπλαπηόκελα ζα ζηαιεί (κε απιό ηαρπδξνκείν ή courier) ζηε δηεύζπλζε:
ΟΜΗΛΟ UNESCO TEXΝΩΝ, ΛΟΓΟΤ, ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156 Σ.Κ.176 75 ΚΑΛΛΗΘΔΑ – ΑΘΖΝΑ
Με ηελ έλδεημε: Γηα ηνλ 6ν Παλειιήλην Γηαγσληζκό Μνπζηθήο 2021
8. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο νη δηαγσληδόκελνη ζπλαηλνύλ ηαπηόρξνλα γηα ηελ ετογράθεζε θαη
θφηογράθηζε ηοσ δηαγφληζκού από ηολ Όκηιο. ε πεξίπησζε αλειίθνπ ππνγξάθεη ν
θεδεκόλαο ππεύζπλε δήισζε ζπλαίλεζεο.
9. Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ νη ίδηνη ηνλ πηαλίζηα ζπλνδό ηνπο γηα ηα έξγα
πνπ ρξεηάδνληαη ζπλνδεία πηάλνπ. Γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο εθηόο Αζελώλ, ν Όκηινο κπνξεί
λα πξνηείλεη 2 πηαλίζηεο, ηελ θ. Γήκεηρα Μαληδοσράηοσ θαη ηολ θ. Μητάιε
Παπαγεφργίοσ, ε ακνηβή ηνπο όκσο, εάλ απαηηεζεί, ζα βαξύλεη ηνλ δηαγσληδόκελν. Ο
δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα δειώζεη ζηελ αίηεζε ηνπ, εάλ επηζπκεί λα έρεη ζπλνδό. Ο
δηαζέζηκνο ζπλνδόο, ζα θαιύςεη κία πξόβα θαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
10. Πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ
όπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη απξόζβιεηα θαη
ακεηάθιηηα.
11. Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα:
Να αιιάμεη ηελ εκεξνκελία ή θαη ηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ,
γλσζηνπνηώληαο ηελ αιιαγή εγθαίξσο ζηνπο ππνςεθίνπο (ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ)
Να νξίζεη ηηο θξηηηθέο επηηξνπέο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα επηιέμεη ηα κέιε ηνπο. ε
πεξίπησζε θσιύκαηνο κέινπο επηηξνπήο, λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.
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Να αθπξώζεη θάπνηα δηαγσληζηηθή θαηεγνξία αλ δελ ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο
δηαγσληδνκέλσλ, πξνο όθεινο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηεο επγελνύο άκηιιαο πνπ
πξνϋπνζέηεη ζπγθξηηηθή δξαζηεξηόηεηα αλάκεζα ζηνπο ππνςήθηνπο.
Οη θξηηηθέο επηηξνπέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα κε δώζνπλ Α’ Βξαβείν ζε θάπνηα θαηεγνξία,
αλ θξίλνπλ πσο ην επίπεδν ησλ ππνςεθίσλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ
δηαγσληζκνύ.
Οη θξηηηθέο επηηξνπέο θάζε θαηεγνξίαο νξγάλσλ εηδηθά γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ
εθήβσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη μεπεξάζνπλ ηνπο 15 δηαγσληδόκελνπο, δύλαληαη
λα απνθαζίζνπλ ηε δηαίξεζε ηεο αξρηθήο θαηεγνξίαο ζε δύν ειηθηαθέο ππνθαηεγνξίεο: 12
– 15 εηώλ (14 θαη 12 κελώλ) θαη 15 – 18 εηώλ (17 θαη 12 κελώλ). ε θάζε κηα από απηέο
ηηο ππνθαηεγνξίεο ν Όκηινο ζα απνλείκεη αληίζηνηρα βξαβεία θαη επαίλνπο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ ππνςεθίσλ, δύλαηαη λα δνζνύλ πεξηζζόηεξα από έλα
βξαβεία αλά θαηεγνξία. Σν ρξεκαηηθό έπαζιν ηνπ Α’ Βξαβείνπ ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε
κνηξάδεηαη εμίζνπ αλάκεζα ζηνπο ηζνβαζκνύληεο.
12. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ παξνπζία
θνηλνύ, απαγνξεύνληαη απζηεξά:
ε ερνγξάθεζε ή βηληενζθόπεζε κέξνπο ή νιόθιεξεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο,
θαζώο θαη ε ιήςε θσηνγξαθηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, από ηξίηα πξόζσπα
εθηόο ησλ δηνξγαλσηώλ.
Ζ ελόριεζε ησλ κειώλ ησλ επηηξνπώλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ κε
ζθνπό ηνλ επεξεαζκό ηνπο ππέξ δηαγσληδνκέλνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν
δηαγσληδόκελνο απνθιείεηαη από ηε δηαδηθαζία
13. Σειεπηαία εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ε Παραζθεσή 8 Οθηφβρίοσ
2021 κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ.

Γηα ηνλ Όκηιν γηα ηελ UNESCO Σερλώλ, Λόγνπ θαη Δπηζηεκώλ Διιάδνο
Ζ Πξόεδξνο

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Γέζπνηλα (Νίλα) Γηαθνβαζίιε

Γεκήηξηνο Πνιιάηνο
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