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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ  Τραγουδώντας  με την Έλενα … 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ – πρώτη φάση  
 

 Η ακρόαση για τους δύο διαγωνισμούς θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου  2017 
στο Πανεπιστήμιο UCLAN στην ΠΥΛΑ. Η ώρα του κάθε υποψήφιου θα 
ανακοινωθεί τηλεφωνικά αργότερα.  
 

 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν παιδιά ηλικίας 8 έως 13 
ετών ενώ  στον διαγωνισμό Τραγουδιού Ερασιτεχνών Τραγουδιστών θα 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα από 14 ετών μέχρι 25.  
 

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επαγγελματίες. Η έστω και μία φορά 
παρουσία τους σαν επαγγελματίες, οπουδήποτε, τους αποκλείει ΑΜΕΣΩΣ 
από τον διαγωνισμό. 

 

 Η ακρόαση γίνεται παρουσία, μουσικά καταρτισμένης  επιτροπής και του 
αρμόδιου υπηρεσιακού για την όλη διοργάνωση του διαγωνισμού, ο οποίος 
δεν βαθμολογεί τους διαγωνιζόμενους. 

 

 Στη διάρκεια της ακρόασης δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα οι 
γονείς ή ο δάσκαλος / η δασκάλα του υποψηφίου. 

 

 Μετά την αποχώρηση από την αίθουσα της ακροαματικής διαδικασίας δεν 
επιτρέπεται να επανέλθει ο /η υποψήφιος για να εξεταστεί ξανά.  

 

 Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί με email ή Φαξ 
στους διοργανωτές μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

 Κατά την ακρόαση όλοι οι διαγωνιζόμενοι  μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν όποιο  play back θέλουν, το οποίο και θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους οι ίδιοι.( το τραγούδι μπορεί να 
είναι ελληνικό ή και ξένο, η συμμετοχή πρέπει οπωσδήποτε 
να είναι με playback και όχι με όργανο )  

 

 Δεν μπορεί κανένας να λάβει μέρος στην τελική φάση αν δεν περάσει πρώτα 
από την ακροαματική διαδικασία. 

 

 Μπορεί να επιλεγεί τραγούδι (στην τελική φάση του διαγωνισμού) από 
περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενους. 

 



 2 

 
  

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – Τραγουδώντας  με την Έλενα 

 
 
Απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία για όσους θα επιλεγούν για 
την  τελική φάση του διαγωνισμού  
 

 Μετά από την ακροαματική διαδικασία, όσοι από τους υποψήφιους θα 
έχουν επιλεγεί θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς την επαύριον από την 
οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού. 

 

 Θα τους ζητηθεί να παραδώσουν στα Γραφεία του Ιδρύματος μέχρι και 
την 15Η Οκτωβρίου 2017 το τραγούδι play back που θα ερμηνεύσουν 
στην τελική φάση του διαγωνισμού σε CD. Πέραν της ημερομηνίας αυτής 
κανένα play back δεν θα παραλαμβάνεται και η συμμετοχή του 
διαγωνιζόμενου ακυρώνεται.  

 

 Η ευθύνη κατασκευής και  προμήθειας του play back είναι 
αποκλειστικά του διαγωνιζόμενου και πρέπει να είναι σε 
άριστη ποιότητα.   

 
 

 Από τη στιγμή που θα παραδώσουν το play back τους και τον τίτλο του 
τραγουδιού  καμιά αλλαγή δεν θα μπορεί να γίνει στην επιλογή τους. 

 
 

 Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν ανεξαίρετα  με Play – back ενώ στη 
σκηνή εκτός από ερμηνευτή το κάθε τραγούδι μπορεί να 
συνοδεύεται από 4 άτομα στα φωνητικά η στο χορό ( αν το επιθυμεί 
ο διαγωνιζόμενος ) τονίζουμε ότι η διάρκεια του τραγουδιού να μην 
υπερβαίνει τα 3 λεπτά. 

 
 

 Η σειρά εμφάνισης στον διαγωνισμό καταρτίζεται από την επιτροπή.  
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 2017 

 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………… 
 
ΗΛΙΚΙΑ………………………………… 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛ ……………………………………… 
 
   ………………………………………… 
 
   ………………………………………… 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ………………………………………………………………................... 
 
ΣΥΝΘΕΤΗΣ ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είμαι ούτε υπήρξα ΠΟΤΕ επαγγελματίας 
τραγουδιστής. 
 

 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
……………………………                  …………………. 

 


