
5η Καρναβαλίστικη Παρέλαση Κόρνου 

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020, 2.30μμ  

στην Πλατεία του χωριού Κόρνος 

 

1. Η παρέλαση αρχίζει στις 2.30μμ ακριβώς. 

2. Το κόστος συμμετοχής στην παρέλαση θα είναι €1 για κάθε συμμετέχοντα.  Το ποσό θα 

παραδοθεί στον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος θα ενημερωθεί που θα το παραδώσει. 

3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο έναρξης της παρέλασης, το αργότερο 

μέχρι τις 2.00μμ. 

4. Ο χώρος που θα μαζευτούν οι ομάδες θα είναι αριθμημένος, σύμφωνα με τον αριθμό που θα 

δοθεί στην κάθε ομάδα. 

5. Οι ομάδες θα ξεκινούν μετά από την οδηγία έναρξης του συντονιστή.   

 Καμιά ομάδα δεν θα ξεκινήσει χωρίς την οδηγία από τον συντονιστή. 

6. Κάθε ομάδα θα έχει απόσταση από την προπορευόμενη ομάδα, τουλάχιστον 20 μέτρα και αυτό 

θα συντονίζεται από τον αρχηγό της κάθε ομάδας.  Σε περίπτωση καθυστέρησης 

προπορευόμενων ομάδων καθ’ όλη τη διαδρομή, να ελέγχεται η απόσταση έτσι που να 

διατηρούνται τα 20 μέτρα μεταξύ των ομάδων. 

7. Σε περίπτωση που προπορεύεται αυτοκίνητο, ο αρχηγός της κάθε ομάδας θα κρατά 

περισσότερη απόσταση για να μην απορροφάται καυσαέριο από τα μέλη της ομάδας του. 

8. Τα παιδιά που θα συνοδεύονται από τους γονείς τους θα πρέπει να είναι ντυμένοι με το θέμα 

της ομάδας τους.  Γονείς που δεν θα είναι ντυμένοι κατάλληλα, θα βγαίνουν από την ομάδα πριν 

την έναρξη της παρέλασης από τον αρμόδιο συντονιστή της ομάδας του. 

9. Στη φετινή παρέλαση θα υπάρχει κριτική επιτροπή που θα αναδείξει την καλύτερη ομάδα, 

με 1ο, 2ο και 3ο βραβείο. 

10. Το σημείο που θα είναι οι καλεσμένοι, είναι στη δεξιά πλευρά του δρόμου πριν την εκκλησία. 

11. Μπορείτε να έχετε μαζί σας τσάντες με τα προσωπικά σας αντικείμενα, χωρίς να φέρουμε 

οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση απώλειας τους. 

12. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κομφετί και σφυρίχτρες από μέλη της ομάδας σας.  

Τα σπρέι απαγορεύονται. 

13. Θα υπάρχουν μεγάφωνα με μουσική σε όλη τη διαδρομή. 

14. Ευθύνη των συνοδών κάθε ομάδας να παραδώσουν τα παιδιά που θα συνοδεύουν στους γονείς 

τους. 

15. Τα άρματα και τα αυτοκίνητα θα φεύγουν από την πάροδο δεξιά, πριν το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

16. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της 

παρέλασης, θα ενημερωθείτε σε εύθετο χρόνο για την ακύρωση ή/και την αλλαγή 

ημερομηνίας. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
 



 


