
 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

  

Κανονισμός Συμμετοχής Ομάδων στην Παρέλαση του 

Καρναβαλιού των Μικρών 2020 

1. Οι ομάδες που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην 
παρέλαση, είναι σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί και 
εκπολιτιστικοί σύλλογοι. Επιτρέπονται οι Σχολές Χορού. Ο 
κατώτερος αριθμός των μελών της κάθε ομάδας είναι 20 παιδιά. 
Τα παιδιά που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι από 3 έως 13 
ετών. Η συμμετοχή παιδιών κάτω των 4 ετών σε ομάδα θα 
πρέπει να έχει αποκλειστικό συνοδό 

2. Κάθε ομάδα παιδιών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από 
εμψυχωτές – συνοδούς (ενήλικες άνω των 18 ετών) 
μεταμφιεσμένους αυστηρά σύμφωνα με το θέμα της ομάδας. Η 
σχέση παιδιών – ενηλίκων είναι ένας συνοδός ανά 4 παιδιά (4 -
6,5 ετών) και ένας ανά 10 παιδιά άνω των 6 ½. H επιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από την παρέλαση όσους 
δεν έχουν ρόλο συνοδού (δεν είναι μεταμφιεσμένοι με το θέμα της 
ομάδας). Θα είναι αυστηροί με την τήρηση των παραπάνω. 

3. Τα διακριτικά της κάθε ομάδας είναι: 

• Η ονομαστική ταυτότητα του υπευθύνου. 
• Το λάβαρο με τον αριθμό και το θέμα της ομάδας, είναι 

υποχρεωτικό για να διαχωρίζονται οι ομάδες και να διευκολύνεται 
η ασφάλεια των παιδιών. Τα λάβαρα θα παραδοθούν στα γκρουπ 
από την οργανωτική επιτροπή και τη καρναβαλική σύγκλητο. 

  4.Ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής της ομάδας πρέπει να είναι 
ενήλικος άνω των 18 ετών. Στην περίπτωση οργανωμένων φορέων-
συνόλων ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής είναι εκπρόσωποι των 
συμμετεχόντων οργάνων και προσώπων. 



 

 

Ο Υπεύθυνος: 

1. Καταθέτει αίτηση η οποία θεωρείται έγκυρη μόνο εφ’ όσον έχει 
πλήρη στοιχεία, δηλώνοντας ταυτόχρονα αναπληρωτή. Οι 
αιτήσεις εξετάζονται ως προς την πληρότητά τους. 

2.Είναι ο καθ’ όλα υπόλογος όσον αφορά τη συμμετοχή της 
ομάδας στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού των Μικρών και στη 
συμμόρφωση των μελών της ομάδας στις οδηγίες της 
οργανωτικής επιτροπής 

2. Είναι ο μόνος αρμόδιος να εκπροσωπήσει την ομάδα του έναντι 
της οργανωτικής επιτροπής του Καρναβαλιού των Μικρών και 
των υπολοίπων φορέων. Τέλος μεταβιβάζει την ιδιότητα του, αν 
παραστεί ανάγκη μόνο με γραπτή δήλωσή του σε πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων 

3. Ο κανονισμός αφορά τους συμμετέχοντες στο Καρναβάλι των 
Μικρών στο οποίο αποκλειστικά και μόνο συμμετέχουν οι ομάδες. 

4. .Για τη διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα του θεσμού 
(προς αποφυγή οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίησης και 
για την προστασία της δημιουργικής έκφρασης των μικρών 
καρναβαλιστών), δεν επιτρέπεται στις ομάδες που θα λάβουν 
μέρος στο Καρναβάλι των Μικρών, να συμμετέχουν στην 
Παρέλαση των Μεγάλων με την ίδια στολή 

5. Για το λόγο αυτό κάθε ομάδα θα πρέπει να καταθέσει το θέμα της 
και το έγχρωμο σχέδιο ή φωτογραφία της στολής σε καθορισμένη 
ημερομηνία που αναγράφεται στην αίτηση. Σε περίπτωση 
ταύτισης με ομάδα του Πατρινού Καρναβαλιού δεν θα γίνει 
αποδεκτή η συμμετοχή. 

6. Η σειρά παρέλασης καθορίζεται κατόπιν κληρώσεως ανά 
κατηγορίες. 

7. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ, καπνογόνων και βεγγαλικών από 
τους υπευθύνους και εμψυχωτές – συνοδούς.  


