Percussive Arts Society Greece 2011
1ος Διεθνής Διαγωνισμός Κροσστών για Νέοσς Σολίστ
Σν Διιεληθό Παξάξηεκα ηεο Percussive Arts Society δηνξγαλώλεη ηνλ 1ν Γηεζλή Γηαγσληζκό Κξνπζηώλ γηα
Νένπο νιίζη. Ο Γηαγσληζκόο ρσξίδεηαη ζε ηξείο ελόηεηεο:
Drum set
Πιεθηξνθόξα Κξνπζηά
Σακπνύξν
Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηελ Πάηξα ηελ πεξίνδν από 26 έσο 28 Απγνύζηνπ 2011 ζην Παιαηό Γεκνηηθό
Ννζνθνκείν, εληαγκέλνο ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Κξνπζηώλ “Days of
Percussion”.
Σν πξόγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ:




26 Απγνύζηνπ - Drum set
27 Απγνύζηνπ - Πιεθηξνθόξα Κξνπζηά (Marimba, Vibraphone, Xylophone)
28 Απγνύζηνπ - Σακπνύξν

Ο Γηαγσληζκόο ρσξίδεηαη επίζεο θαη ζηηο αθόινπζεο ηξείο θαηεγνξίεο ειηθηώλ (επίπεδα):




Junior Level – κέρξη 15 ρξνλώλ (γελλεζείο κεηά ηελ 1.9.1996)
Medium Level – κέρξη 22 ρξνλώλ (γελλεζείο κεηά ηελ 1.9.1989)
Advanced Level – κέρξη 28 ρξνλώλ (γελλεζείο κεηά ηελ 1.9.1983)

Ο Γηαγσληζκόο ζε θάζε επίπεδν απνηειείηαη από δύν γύξνπο (πξνθξηκαηηθόο θαη ηειηθόο)
ηα Βξαβεία ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη: όιν πλαπιία κε ηελ Οξρήζηξα Παηξώλ, Ρεζηηάι ζην Πόληηνπκ Νέσλ
Καιιηηερλώλ, θαζώο θαη Όξγαλα & Βξαβεία από ηνπο ρνξεγνύο καο. Όινη νη βξαβεπζέληεο ζα ιάβνπλ
Γίπισκα Γηαγσληζκνύ ηεο PAS Greece θαη ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εκθαληζηνύλ ζε ζπλαπιία θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ Φεζηηβάι.
ΚΑΝΟΝΙΜΟ

1) Κάζε δηαγσληδόκελνο πξέπεη λα έρεη ηελ πξσηόηππε έθδνζε ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηειέζεη καδί κε ηξείο
θσηνηππίεο ησλ έξγσλ πνπ έρεη επηιέμεη ν ίδηνο.
2) Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο είλαη ηειεζίδηθεο. Η επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη ή λα
μαλαθνύζεη ηελ εθηέιεζε.
3) Δάλ κέινο ηεο επηηξνπήο έρεη ζρέζε νηθνγελεηαθή ή δαζθάινπ/καζεηή κε θάπνηνλ δηαγσληδόκελν ηόηε
απηόο απέρεη από ηελ βαζκνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληδόκελνπ.

4) Οη δηαγσληδόκελνη ζα είλαη αξηζκεκέλνη θαη ε ζεηξά ζα βγεη κε θιήξσζε αθξηβώο πξηλ ηνλ
δηαγσληζκό.
5) Ο δηαγσληζκόο είλαη αλνηθηόο ζην θνηλό.

6) Σν PAS Greece δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ δεκηέο, θινπή ε αηύρεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.
7) Καηά ηελ ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ νη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα
εξκελεύζνπλ έλα έξγν πνπ ζα επηιέμνπλ καδί κε ηελ επηηξνπή.

8) Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό ν δηαγσληδόκελνο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα απνζηείιεη
ηαρπδξνκηθά ηελ αίηεζε καδί κε κία θσηνηππία ηαπηόηεηαο θαη θσηνηππία ηεο ηξαπεδηθήο απόδεημεο
πιεξσκήο, ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
Percussive Arts Society Greece Chapter
Απζηξαιίαο 125
26442 Πάηξα
Διιάδα
(ή κε e-mail ζην pasgreece@gmail.com ή θαηαρσξώληαο ηελ Αίηεζε ONLINE)

Προθεσμία σποβολής αιτήσεων έως την 15 Ιοσνίοσ 2011.

9) Η πιεξσκή ηεο ζπκκεηνρήο γίλεηαη:
α) ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ PAS Greece
http://community.pas.org/PAS/Greece/DaysofPercussion/Participation/Default.aspx
(ζηελ πεξίπησζε απηή εθηππώζηε ηελ απόδεημε πιεξσκήο)
β) ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο Percussive Arts Society Greece:
Σξάπεδα Πεηξαηώο αξ. ινγ.: 5025052065268
IBAN: GR95 0172 0250 0050 2505 2065 268
BIC: PIRBGRAA
Με ηελ ζεκείσζε: «ζπκκεηνρή δηαγσληζκνύ 2011»

10) Ο θάζε δηαγσληδόκελνο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κηα ή θαη πεξηζζόηεξεο ελόηεηεο κε ηελ
πιεξσκή ηεο ζπκκεηνρήο αλά ελόηεηα. Σν πνζό ηεο ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη κόλν ζε πεξίπησζε
αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
11) Η αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζπλεπάγεηαη κε ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.

Info/Contact:
Website
FACEBOOK
E-mail
Tel.

http://community.pas.org/PAS/Greece
www.facebook.com/pasgreece
pasgreece@gmail.com
+302610426145 / +306994903029

