St George International Music Festival &
Academy 2018
Πληροφορίες και όροι συμμετοχής για σπουδαστές
του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης
Διεθνές Φεστιβάλ & Ακαδημία Μουσικής με Master Classes, Εργαστήρια,
Εκδηλώσεις, Events για κλασική, τζαζ, ελληνική παραδοσιακή και βυζαντινή
μουσική στην Θεσσαλονίκη, 9-12 Ιουλίου 2018 στα πλαίσια του St George
International Music Festival.
Συμμετοχή για τους σπουδαστές του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης:
1. Ενεργή συμμετοχή, 9-12 Ιουλίου 2018 (κόστος 190,-€) περιλαμβάνει:
Full Pass για όλη την περίοδο 9-12 Ιουλίου 2018
 4 μαθήματα στην ειδικότητα επιλογής (μουσικό όργανο, φωνή, κτλ)
 Συνοδό πιάνου για δύο sessions
 Συμμετοχή στα ομαδικά μαθήματα/εργαστήρια *
*Η συμμετοχή στην μουσική δωματίου είναι εφικτή εφόσον κριθεί από
τους αρμόδιους διδάσκοντες πως το επίπεδο του συμμετέχοντα είναι
ικανό για την παρακολούθηση του μαθήματος
 Παρακολούθηση διαφόρων events, ομιλιών, προβολών
 Συμμετοχή στις συναυλίες του Φεστιβάλ
 Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις συναυλίες, εργαστήρια, εκδηλώσεις και
events του Φεστιβάλ
2. Ακροατής, 9-12 Ιουλίου 2018 περιλαμβάνει:
General pass 9-12 Ιουλίου 2018 (κόστος 100,-€) με δυνατότητα επίσκεψης και
παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων και συναυλιών του Φεστιβάλ
στη Θεσσαλονίκη (εκτός από τις συναυλίες 7 & 13 Ιουλίου 2018)
Half pass 5 ημέρες επιλογής (κόστος 50,-€) με δυνατότητα επίσκεψης και
παρακολούθησης επιλεγμένων δραστηριοτήτων και συναυλιών του Φεστιβάλ
στη Θεσσαλονίκη (εκτός από τις συναυλίες 7 & 13 Ιουλίου 2018)
3. Συμμετοχή μόνο σε ομαδικά μαθήματα/εργαστήρια 9-12 Ιουλίου 2018
(κόστος 130,-€)
 Εργαστήρι Τζαζ
 Εργαστήρι Κρουστών
 Μουσική δωματίου
 Ορχήστρα του Φεστιβάλ
 Χορωδία του Φεστιβάλ
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Αίτηση συμμετοχής
Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ
www.stgeorge-music-festival.com (αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά) και θα γίνει
δεκτή μόνο εάν έχει τακτοποιηθεί το ποσό συμμετοχής μέχρι την προβλεπόμενη
ημερομηνία.
Το συνολικό κόστος της συμμετοχής ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει, πρέπει
να έχει τακτοποιηθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής μέχρι την Σάββατο 30 Ιουνίου
2018.
Ακυρώσεις




Εάν υπάρξει ακύρωση σας πριν τις 10 Ιουνίου 2018, το ποσό συμμετοχής
σας επιστρέφεται κατά το ήμισυ.
Εάν υπάρξει ακύρωση σας μετά τις 10 Ιουνίου 2018, το συνολικό ποσό
συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
Εάν κάποιος από τους καθηγητές ακυρώσει για οποιοδήποτε λόγο τη
συμμετοχή του, μπορεί κανείς είτε να επιλέξετε άλλον καθηγητή ή να
ζητήσει να του επιστραφεί το συνολικό ποσό συμμετοχής.

Ευθύνη
Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ανήλικα παιδιά. Αν υπάρξουν παιδιά
ηλικίας μεταξύ 16-18 χρονών που θέλουν να συμμετέχουν στην Ακαδημία, είναι
υποχρεωμένα να προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον
γονέα. Τα παιδιά μέχρι 16 ετών, υποχρεούνται να συνοδεύονται από κάποιον
ενήλικα.
Η διοργάνωση δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική
ασφάλεια και υγεία των συμμετεχόντων στο Φεστιβάλ και στην Ακαδημία, αλλά ούτε
και για τυχόν ζημιές ή απώλεια μουσικών οργάνων ή/και προσωπικών τους
αντικειμένων.
Οι συμμετέχοντες είναι οικονομικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά γίνει σε
εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ.
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