ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Καλώς ήρθατε στα παιχνίδια του 8ου Καλαματιανού καρναβαλιού…
Τα είπαμε πέρυσι τα λέμε και φέτος!!!
Τα παιχνίδια ψυχαγωγούν, ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων,
γεννούν νέες φιλίες, μας κάνουν να μοιραζόμαστε συναισθήματα και μας
δημιουργούν ευχάριστες αναμνήσεις..
Μην ξεχνάτε όμως ότι τα παιχνίδια έχουν και κανόνες..
1. Να φοράτε ΠΑΝΤΑ τη στολή σας.
2. Να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα www.kalamatianokarnavali.gr
προκειμένου να ενημερώνεστε.
3. Να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν τoν τρόπο και τον
τόπο διεξαγωγής των παιχνιδιών..
4. Να είστε πάντα στην ώρα σας (τα υπόλοιπα γκρούπ δεν είναι υποχρεωμένα να
περιμένουν).
5. Και ΠΡΟΣΟΧΗ….ΠΡΟΣΟΧΗ να μην έχουμε κανένα ατύχημα…
6. Να τηρείται πάντα τους κανόνες των παιχνιδιών.
7. Δεν χρησιμοποιούμε μεταφορικά μέσα (κατά την διάρκεια του παιχνιδιού).
8. Δεν γίνονται αλλαγές σε τίτλους χορογραφιών ή παραμυθιών. Οποιαδήποτε
αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα τον μηδενισμό του γκρουπ ως προς την
βαθμολογία. Η παρουσία ή όχι του γκρουπ σε αυτήν την περίπτωση θα
αποφασιστεί από την ομάδα παιχνιδιών.
9. Δεν χρησιμοποιούμε εύφλεκτα υλικά ή υλικά που μπορούν να προκαλέσουν
φωτιά.

10. Κάθε πλήρωμα έχει δικαίωμα ένστασης για τα παιχνίδια εντός 24ωρου εγγράφως
προς την καρναβαλική σύγκλητο με ονοματεπώνυμο του αρχηγού, την ονομασία
και τον αριθμό πληρώματος.
11. Η συμμετοχή στα παιχνίδια από κάθε γκρουπ απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον
10 ατόμων.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
•

Επισκεπτόμενοι

στην

ιστοσελίδα

www.kalamatianokarnavali.gr

και

συγκεκριμένα την στήλη με τα παιχνίδια, θα διαπιστώσετε ότι σε ορισμένα
από αυτά αναφέρεται εκ των προτέρων η ώρα και η τοποθεσία διεξαγωγής
τους (π.χ κεντρική πλατεία κλ. π.).
•

Σε άλλη περίπτωση (όπου δηλαδή δεν αναγράφεται ώρα, τοποθεσία και
συμμετέχοντες) θα ενημερώνεστε με σχετική ανάρτηση στην ίδια ιστοσελίδα.

ΠΩΣ
•

Οι κανόνες του κάθε παιχνιδιού, θα δίνονται λίγο πριν την έναρξή του, σε
έντυπη μορφή και σε περίπτωση μη τήρησής τους θα υπάρχει μείωση
βαθμολογίας ή και αποκλεισμός του γκρουπ από τα παιχνίδια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
•

Θεωρείται σημαντικό σε κάθε παιχνίδι να επιβραβεύεται η καλύτερη
προσπάθεια. Ο τρόπος βαθμολόγησης του κάθε παιχνιδιού θα αναγράφεται
στην έντυπη μορφή που θα σας δίνεται στην αρχή του κάθε παιχνιδιού.

•

Έπειτα, για τα αποτελέσματα των παιχνιδιών της κάθε μέρας, θα
ενημερώνεστε από την παραπάνω ιστοσελίδα.

•

Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις της
καρναβαλικής επιτροπής, μέλη της οποίας θα φροντίσουν για την καλύτερη
διοργάνωση και διεξαγωγή των παιχνιδιών.

Εξοπλιστείτε με χαμόγελο, όρεξη και κυρίως καλή διάθεση και ξεκινάμε…

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!!

