«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»: ο μοσζικός μας διαγωνιζμός
Τμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζημ πιαίζημ ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηωκ Γθήβωκ», ΚΒ΄
Σύκμδμξ 2016-2017, θαη ζε ζοκενγαζία με ηα Μμοζηθά Σπμιεία ηεξ Αηηηθήξ, δημνγακώκεη ημκ 3μ
δηαγωκηζμό ζύκζεζεξ ηναγμοδημύ γηα μαζεηέξ Λοθείμο.
Όροι ζσμμεηοτής
1. Δηθαίωμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγωκηζμό έπμοκ όιμη μη μαζεηέξ Λοθείμο ηωκ ζπμιείωκ ηεξ
Γιιάδαξ θαη ηωκ ΓΠΑΣ ημο ΟΑΓΔ, μέπνη 21 έημοξ. Η ζομμεημπή μπμνεί κα είκαη είηε αημμηθή
είηε μμαδηθή (ζογθνμηήμαηα).
2. Σε πενίπηωζε μμαδηθώκ ζομμεημπώκ (ζογθνμηήμαηα) επηηνέπεηαη κα ζομμεηάζπμοκ θαη’
ελαίνεζε μέπνη δύμ μέιε - μαζεηέξ Γομκαζίμο, με ηεκ πνμϋπόζεζε όηη είκαη μέπνη 21 έημοξ θαη
όηη μ ανηζμόξ ημοξ δεκ οπενβαίκεη ημκ ανηζμό ηωκ μαζεηώκ Λοθείμο.
3. Κάζε δεμημονγόξ θαη θάζε ζογθνόηεμα μπμνεί κα μεηάζπεη ζημ δηαγωκηζμό με μία μμοζηθή
ζύκζεζε.
4. Όιεξ μη δεμημονγίεξ πνέπεη κα είκαη πνωηόηοπεξ θαη γναμμέκεξ απμθιεηζηηθά γηα ημκ μμοζηθό
δηαγωκηζμό ηεξ «Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ». Τα πκεομαηηθά δηθαηώμαηα ηωκ δεμημονγηώκ ηωκ
μαζεηώκ ακήθμοκ ζημοξ ίδημοξ θαη μόκμ ζημοξ ίδημοξ. Τμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δεκ εοζύκεηαη γηα
μπμηαδήπμηε θαθόβμοιε, πανάκμμε ή με επηζομεηή πνήζε ηωκ ζοκζέζεωκ ηωκ μαζεηώκ από
ηνίημοξ.
5. Η ζεμαημιμγία είκαη ειεύζενε. Όια ηα μμοζηθά ηδηώμαηα είκαη απμδεθηά (ππ έκηεπκμ, ιονηθό,
παναδμζηαθό, pop, rock, funk, metal, jazz, νεμπέηηθμ θ.ιπ.). Ο ζηίπμξ μπμνεί κα είκαη
ειιεκηθόξ ή λέκμξ (απαναίηεηε μεηάθναζε ζηα ειιεκηθά), με πενηεπόμεκμ πμο δεκ είκαη
οβνηζηηθό, ναηζηζηηθό, απνεπέξ ή πνμζβάιιεη ηεκ ηημή θαη ηεκ αλημπνέπεηα ηνίηωκ θαηά ηεκ
απόιοηε θνίζε ηεξ επηηνμπήξ αλημιόγεζεξ ημο μμοζηθμύ δηαγωκηζμμύ.
6. Η δηάνθεηα ημο ηναγμοδημύ δεκ πνέπεη κα λεπενκά ηα 5 ιεπηά. Η επμγνάθεζε μπμνεί κα γίκεη
με μπμημκδήπμηε ηνόπμ (ε πμηόηεηά ηεξ δεκ ζα αλημιμγεζεί).
7. Κνηηήνηα αλημιόγεζεξ ζεωνμύκηαη μη μμοζηθέξ θαη ζηηπμονγηθέξ ανεηέξ ηεξ ζύκζεζεξ αιιά θαη ε
πνωημηοπία ηεξ.
8. Σημ δηαγωκηζμό δεκ μπμνμύκ κα ιάβμοκ μένμξ μμοζηθέξ δεμημονγίεξ πμο έπμοκ ήδε εθδμζεί
από δηζθμγναθηθή εηαηνεία ή οπόθεηκηαη ζε θάπμημ ζομβόιαημ με δηζθμγναθηθή εηαηνεία ή
εηαηνεία πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ.
9. Οη ζομμεημπέξ ζα θαηαηεζμύκ ειεθηνμκηθά από 13 Mανηίμο έωξ θαη 28 Απνηιίμο 2017 ζηε
δηεύζοκζε www.synodos22.gr/contest. Δεκ πνμβιέπεηαη πανάηαζε ζηεκ πνμακαθενόμεκε
πνμζεζμία. Η ακαθμίκωζε ηωκ απμηειεζμάηωκ ζα γίκεη ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ
www.efivoi.gr θαη ζηε ζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ ζημ facebook.
10. Η επηηνμπή αλημιόγεζεξ απμηειείηαη από ημοξ:
Καηενίκα Πμιομεκμπμύιμο, Μμοζηθμιόγμ – Μμοζηθμπαηδαγωγό, Σπμιηθή Σύμβμοιμ ΠΓ16
Μμοζηθήξ, πνόεδνμ,
Γηώνγμ Δμύζε, εθπαηδεοηηθό θιάδμο ΠΓ16, Μμοζηθό Σπμιείμ Παιιήκεξ, μέιμξ,
Φακή Κμζζώκα, εθπαηδεοηηθό θιάδμο ΠΓ16, Μμοζηθό Σπμιείμ Πεηναηά, μέιμξ,
Γηάκκε Μαιαθή, εθπαηδεοηηθό θιάδμο ΠΓ16, Μμοζηθό Σπμιείμ Αιίμμο, μέιμξ θαη

Ακηώκε Παιάζθα, εθπαηδεοηηθό θιάδμο ΠΓ16, Μμοζηθό Σπμιείμ Ιιίμο, μέιμξ.
11) Σε πενηπηώζεηξ μμαδηθώκ ζομμεημπώκ, ε μμάδα μεηά από ζοκεκκόεζε μεηαλύ ηωκ μειώκ ηεξ,
ζα μνίζεη έκα μέιμξ ηεξ ωξ εθπνόζωπό ηεξ, πνμθεημέκμο κα θαηαζέζεη ηε ζομμεημπή ηεξ.
12) Από ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζα δεηεζμύκ:
α) ηα ζημηπεία ημο/ηωκ ζοκηειεζηή/ώκ (μκμμαηεπώκομμ, ηαποδνμμηθή δηεύζοκζε, ηειέθωκμ θαη
e-mail),
β) μη ζηίπμη ημο ηναγμοδημύ (θαη μεηάθναζή ημοξ ακ δεκ είκαη ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα),
γ) ανπείμ ζε μμνθή pdf με ημ μμοζηθό θείμεκμ (πανηηημύνεξ), προαιρεηικά,
δ) demo ηεξ ζομμεημπήξ : ανπείμ ήπμο ζε μμνθή .mp3 ή .wav ή βίκηεμ ζε μμνθή .mp4, .mkv,
.mov, .wmv, .flv.
Μεηά ηεκ θαηάζεζε ηεξ ζομμεημπήξ δεκ ζα γίκεηαη δεθηή θαμία αιιαγή ζημ πενηεπόμεκό ηεξ.
11. Οη μαζεηέξ πμο ζα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγωκηζμό μθείιμοκ κα εκεμενώζμοκ πιήνωξ ημοξ
γμκείξ/θεδεμόκεξ ημοξ γηα ημ πενηεπόμεκμ θαη ημοξ όνμοξ ημο δηαγωκηζμμύ θαη κα έπμοκ ηε
ζοκαίκεζή ημοξ. Γάκ θάπμημξ μαζεηήξ δηαθνηζεί ζημ δηαγωκηζμό, ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζα
δεηήζεη έγγναθε δήιωζε από ημκ γμκέα/θεδεμόκα ημο όηη ημ ένγμ ημο μαζεηή είκαη πνωηόηοπμ
θαη δεκ ζίγεη δηθαηώμαηα πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ ηνίηωκ, θαζώξ θαη όηη επηηνέπεη ηε
δεμμζίεοζε θαη πανμοζίαζε ημο ένγμο θαη ηωκ πνμζωπηθώκ ζημηπείωκ ημο μαζεηή (ακάνηεζε
ζηεκ ηζημζειίδα ημο Ιδνύμαημξ θαη ηεξ «Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ», ζηε ζειίδα ηεξ «Βμοιήξ ηωκ
Γθήβωκ» ζημ facebook θ.ιπ.). Σε πενίπηωζε πμο οπάνπεη παναβίαζε πκεομαηηθώκ
δηθαηωμάηωκ, ε επηηνμπή ημο δηαγωκηζμμύ θαη ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δεκ θένμοκ θαμία εοζύκε
θαη έπμοκ δηθαίωμα απμθιεηζμμύ ηεξ ζομμεημπήξ. Τμ Ίδνομα δεζμεύεηαη όηη δεκ ζα γίκεη με
μπμημκδήπμηε ηνόπμ εμπμνηθή πνήζε ημο ένγμο ημο μαζεηή, έπεη δε ηεκ οπμπνέωζε κα
ακαθένεη πάκηα ηα ζημηπεία ημο δεμημονγμύ, πωνίξ θαμία άιιε απαίηεζε εθ μένμοξ ημο.
12. Η επηηνμπή ζα επηιέλεη μέπνη 12 μμοζηθέξ ζοκζέζεηξ, μη μπμίεξ εκδέπεηαη κα ακανηεζμύκ ζηεκ
ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηωκ Γθήβωκ», ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ ζημ
facebook θ.ιπ. Από αοηέξ, ε θνηηηθή επηηνμπή ζα επηιέλεη μέπνη 2 ζοκζέζεηξ –ηηξ ανηηόηενεξ-,
μη δεμημονγμί ηωκ μπμίωκ ζα θιεζμύκ, εάκ επηζομμύκ, κα ηηξ πανμοζηάζμοκ μη ίδημη ζε μμοζηθή
εθδήιωζε πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ημκ Ιμύιημ ζηεκ Αζήκα, ζημ πιαίζημ ηωκ ενγαζηώκ ηεξ ΚΒ΄
Σοκόδμο 2016-2017 ηεξ «Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ». Τα έλμδα μεηαθμνάξ, δηαμμκήξ θαη ζίηηζεξ
ηωκ δεμημονγώκ θαη ηωκ μμοζηθώκ ημοξ ζα θαιοθζμύκ ελμιμθιήνμο από ημ Ίδνομα ηεξ
Βμοιήξ.
13. Τμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δηαηενεί ημ δηθαίωμα κα μεηαβάιεη ηηξ εμενμμεκίεξ δηελαγωγήξ ημο
δηαγωκηζμμύ.
14. Η ζομμεημπή ζημ δηαγωκηζμό ζοκεπάγεηαη πιήνε θαη ακεπηθύιαθηε απμδμπή ημο ζοκόιμο ηωκ
παναπάκω όνωκ, δηαθμνεηηθά δεκ ζα ζεωνείηαη έγθονε θαη ζα απμθιείεηαη αοημμάηωξ από ημ
δηαγωκηζμό.

