Όροι Συμμετοχής (1/2)
Κάθε ομάδα, σύλλογος, οργανισμός ή άτομο μπορεί να υποβάλλει μέχρι
δύο προτάσεις στην Καλλιτεχνική Επιτροπή (Κ.Ε.) του Φεστιβάλ,
αλλά έχει δικαίωμα συμμετοχής με μια μόνο παράγωγη.
Κάθε πρόταση πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις εξής κατηγορίες:
μουσική, θέατρο, δρώμενα στην πόλη, εγκαταστάσεις, χορός, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και
παρουσιάσεις.
Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος στην ευρύτερη περιοχή
αλλά και σε συνεργαζόμενους με το φεστιβάλ χώρους στην πόλη.
Προτεινόμενος θεματικός άξονας των συμμετοχών είναι έννοια «παρά τόπον».
Δεν υπάρχει περιορισμός στον τρόπο ή στην μορφή διαπραγμάτευσης του θέματος.
Για να αιτηθεί κάποιος την συμμετοχή του στο 4ο bio-Mechanical festival στον Πολιτιστικό Χώρο Αυλιδείας
Αρτέμιδος, θα πρέπει να συμπληρώσει, να υπογράψει την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλει στο
xalkidatheatrofficial@gmail.com
ή να την αποστείλει ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στο Θέατρο Χαλκίδας, στην διεύθυνση Μεσσαπίων 4, ΤΚ 34100, με θέμα: αίτηση συμμετοχής
στο 4οbιο-mechanical Festival/Πολιτιστικός χώρος Αυλιδείας Αρτέμιδος, Υπόψη Καλλιτεχνικής
Επιτροπής ή ιδιοχείρως στο Δ.Σ., μέχρι και την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020.
Η επιλογή των παραγωγών, η σειρά παρουσίασής τους και το πρόγραμμα, καθορίζονται από την Κ.Ε.,
η οποία ανάλογα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, την χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των
παραγωγών κατά είδος και με δική της ευθύνη, καθορίζει και το πρόγραμμα συνολικά.
Για την αξιολόγηση της, η κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με πληροφοριακό υλικό: σύντομο
βιογραφικό των βασικών συντελεστών, περίληψη της προτεινόμενης δράσης για την συγκεκριμένη
παραγωγή εφόσον είναι υλοποιημένη, φωτογραφίες, video κλπ, η εάν βρίσκεται στο στάδιο της
υλοποίησης, πληροφοριακό υλικό από την προετοιμασία, η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της
δράσης δεν μπορεί να είναι πέρα της 25ης Μαΐου.
Η επιλογή των παραγωγών από την Κ.Ε. του Φεστιβάλ, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.
Η ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 στον
δηλωθέντα υπεύθυνο επικοινωνίας της κάθε συμμετοχής.
Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του χώρου (φωτισμοί, ήχος, καθαριότητα, φύλαξη, κλπ) θα
υπάρξει ενδεικτική οικονομική συνεισφορά των επιλεγέντων ομάδων.
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Όροι Συμμετοχής (2/2)
Από την στιγμή που η συμμετοχή γίνει αποδεκτή από την Κ.Ε. του Φεστιβάλ, για κανένα λόγο δεν έχει
δικαίωμα ο παραγωγός να την αποσύρει. Το τελικό υλικό προώθησης κάθε παραγωγής που έχει γίνει
αποδεκτή (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικό υλικό) κατατίθεται στην οργανωτική επιτροπή του
Φεστιβάλ μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020
Το bio-Mechanical festival στον πολιτιστικό χώρο Αυλιδείας Αρτέμιδος και ο φορέας διοργάνωσης
διατηρεί το δικαίωμα προβολής του ηχητικού και οπτικού υλικού που έχει κατατεθεί, εντός και εκτός του
χώρου της διοργάνωσης και στο διαδίκτυο, οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή χρήσιμο για λόγους
προώθησης και προβολής του φεστιβάλ και των δημιουργών, και σε καμία περίπτωση δεν οφείλει να
επιστρέψει το υλικό που του έχει αποσταλεί. Αν κάποιος καλλιτέχνης ή παραγωγός διαφωνεί θα πρέπει
να το δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής.
Το Φεστιβάλ παρέχει την βασική ηχητική κάλυψη, φωτισμό και θεατρική υποδομή (σκηνή, κερκίδες,
καμαρίνια) και ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. Δεν αναλαμβάνει την μεταφορά ατόμων,
σκηνικών, ή άλλων υλικών, την διαμονή ή την διατροφή των συμμετεχόντων.
Κάθε σχήμα που συμμετέχει εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να τυπώσει και δικό του υλικό προώθησης και
διαφήμισης, με όρο να ακολουθεί την φόρμα των εντύπων και να φαίνεται το λογότυπο του
Φεστιβάλ. Το κόστος του διαφημιστικού υλικού το αναλαμβάνει ο συμμετέχων του Φεστιβάλ και η
δημιουργία και αποστολή του υλικού, θα πρέπει να εγκριθεί από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του
Φεστιβάλ.
Κάθε σχήμα που συμμετέχει στο Φεστιβάλ δύναται να έχει εισιτήριο για την παρουσίασή του, το οποίο
θα εισπράττει το ίδιο και θα φέρει πλήρη ευθύνη διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο. Η αποστολή της
υπογεγραμμένης αίτησης (συμπλήρωση της φόρμας) συνεπάγεται την
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής.
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