
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ 

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΧΛΏΡΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2019 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ)  

 

Α.Φυσικό Πρόσωπο  

 

ΟΝΟΜΑ 

.................................................................................................................. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

τηλέφωνα: 1............................................2................................................ 

Φαξ.:............................................. 

Ηλεκτρονική  

Αρ. Ταυτότητας: ....................................................... 

Ιστοσελίδα (website): 

........................................................ 

 

Β.Νομικό Πρόσωπο:  

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ...................................................... 

................................................................ 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ........................................ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .................................................................................................................. 

ΤΚ. .................. 

Tηλέφωνα: 1. ..................................................... 

 

                   2. ..................................................... 

Φαξ.:............................................. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση............................................................................. 

Ιστοσελίδα (website): ..................................................................... 

                                                                                                                    

Αρ. Εγγραφής: ......................................................................... 
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2 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Ναι ………… 

Όχι ………… 

1. Τίτλος 

.................................................................................................................. 

 

2. Αναλυτική περιγραφή της εκδηλωσης 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 (Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν αναλυτική περιγραφή της πρότασης.) 

 

3. Διάρκεια εκδήλωσης: ……………………………….............................. 

 

4. Προφίλ του αιτητή 

 

Επάρκεια μέσων, γνώσης, αξιοπιστίας και πείρας για υλοποίηση  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

5.1. Αριθμός Καλλιτεχνών(όχι τεχνικού προσωπικού)…………………… 

.................................................................................................................. 
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Ονόματα Καλλιτεχνών:  

 

Να υποβληθούν βιογραφικά σημειώματα των βασικών συντελεστών  

της παράστασης  

(Μέχρι 100 λέξεις για κάθε συντελεστή). 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

5.2 Αριθμός Τεχνικού Προσωπικού: ......................................................... 

 

5.3Αριθμός καλλιτεχνών και τεχνικού προσωπικού από  εξωτερικό(Βλέπε Παράγραφο. 
23 στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος):  

.................................................................................................................. 

 

Ονόματα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και τεχνικών από το εξωτερικό:  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

 

6. Συνεργάτες/ συνδιοργανωτές  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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7.1. Προτεινόμενος χώρος:  

............................................................................................................. 

 

7.2. Απαιτείται η χρήση του προτεινόμενου χώρου επιπλέον μέρα ή μέρες για την 
πραγματοποίηση πρόβας ή δοκιμής; 

  

Να δηλωθεί ο αριθμός των επιπλέον ημερών που απαιτείται, εξαιρουμένης της ημέρας 
της παράστασης:  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

8. Προτεινόμενη χρονική περίοδος: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

Αιτήσεις οι οποίες δεν παρέχουν τις προαναφερθείσες πληροφορίες δε θα μπορούν να 
τύχουν περαιτέρω εξέτασης. 
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Δέσμευση μη απόσυρσης της πρότασης:  

 

Σε περίπτωση ακύρωσης/μη διεξαγωγής της εκδήλωσεις, με δική μου υπαιτιότητα ή 
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στις παραστάσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά τη γραπτή 
ενημέρωση που έχει σταλεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, αναφορικά με την 
έγκριση της πρότασης αυτής, τότε θα καταβάλω στον Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, ως 
αποζημίωση, ποσό ίσο με το 20% της τιμής της οικονομικής μου πρότασης που έχει 
εγκριθεί.  

 

Ημερομηνία: ....................................................... 

 

 

Υπογραφή: .......................................................... 

 

Όροι: 

Α)Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης, τα οποία θα γίνουν με ευθύνη του παραγωγού π.χ. αμοιβές, αεροπορικά 
εισιτήρια, έξοδα διακίνησης, διαμονής και διατροφής, τεχνικός εξοπλισμός(ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη), εξασφάλιση άδειας για πνευματικά δικαιώματα, σκηνικά, ενοικίαση 
βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών, μουσικών οργάνων κλπ. 

 

Β)Στις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των 
συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. 

                                                      

                           

Γ)Το Κ.Σ.Χλώρακας παρέχει χωρίς χρέωση συγκεκριμένο  χώρο στο πάρκο Παρακα  
στον διοργανωτή για την διοργάνωση της εκδήλωσης αλλά δεν θα επωμιστεί κανένα 
έξοδο για την διοργάνωση της εκδήλωσής. 

Δ)Ο Διοργανωτής δεν θα δικαιούται να χρεώσει εισιτήριο. 

Ε)Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να εισπράξει τα έσοδα όλων των χορηγών που θα 
εξασφαλίσει, τα ενοίκια από τα υπαίθρια περίπτερα πώλησης οινοπνευματωδών, 
φαγητών και ειδών souvenir και θα δικαιούται να κάνει και ο ίδιος πωλήσεις. 

Ζ)Το Κ.Σ.Χ θα παρέχει μία παροχή ηλεκτρισμού και μια γεννήτρια για τις ανάγκες του 
φεστιβάλ χωρίς καμία χρέωση. 
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