
 
 

Ανοιχτή πρόσκληση 

συμμετοχής  

στο Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2019 
 

 Εκδήλωση:  Καρναβάλι Αγλαντζιάς 2019 

 Ημερ.:    3 Μαρτίου 2019 

 Ώρα:    12:00 

 Χώρος:    Λεωφόρος Κερύνειας 

 Δηλώσεις Συμμ.:  Μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019  

 

 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς καλεί σχολεία, πολιτιστικούς & αθλητικούς συλλόγους, φορείς, ομάδες, 
δημότες και κάτοικους της ευρύτερης Λευκωσίας να συμμετέχουν στην καρναβαλική παρέλαση 
Αγλαντζιάς. 

 

1. Μέγιστος Αριθμός καρναβαλιστών ανά ομάδα: 150  

Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας με αριθμό καρναβαλιστών μεγαλύτερο των 

150, οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε ανεξάρτητες ομάδες που η 

κάθε μια δεν θα υπερβαίνει τα 150 άτομα.  Η κάθε ομάδα θα πρέπει να 

παρουσιαστεί με  διαφορετικό θέμα, έχοντας το δικό της υπεύθυνο και νέα 

αίτηση.  

Κάθε ομάδα πρέπει να συνοδεύεται από εμψυχωτές - συνοδούς (ενήλικες) 

μεταμφιεσμένους, σύμφωνα με το θέμα της ομάδας.  

Σε ομάδες παιδιών η σχέση παιδιών – ενηλίκων είναι ένας συνοδός ανά 6 

παιδιά (4 - 6,5 ετών) και ένας ανά 10 παιδιά άνω των 6 ,5 ετών.  

2. Θεματολογία: Ελεύθερη 

3. Συνολική απόσταση: 1450μ. 

4. Κόστος συμμετοχής ανά ομάδα:  

 1-80 άτομα: €80  

 81-120 άτομα: €120  

 121-150 άτομα: €150  

 

5. Χορηγίες-Βραβεία: 

5.1 Βραβεία στα 3 καλύτερα άρματα 

o 1ο βραβείο: €1000 

o 2ο βραβείο: €800 

o 3ο βραβείο: €600 

5.2 Βραβείο στις 3 πιο ευφάνταστες Ομάδες:  

o 1ο βραβείο: €400 



 
 

 

 

o 2ο βραβείο: €300 

o 3ο βραβείο: €200 

Οι βραβευθέντες ομάδες θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή την οποία θα 

απαρτίζεται από μέλη που θα ορίσει ο Δήμος.   

Τα βραβεία θα δοθούν στο πάρτι που θα ακολουθήσει της Παρέλασης. 

 

6. Προδιαγραφές Αρμάτων: 

 Μέγιστες Διαστάσεις: μήκος 400cm, πλάτος 300cm, ύψος 350cm 

 Λογότυπα:  Η τοποθέτηση λογότυπων θα επιτραπεί μόνο έπειτα από συνεννόηση με 

το Δήμο.  

 

7. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τη Τσικνοπέμπτη και θα κορυφωθούν την Κυριακή 3 

Μαρτίου 2019.   

Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στη Λεωφόρο Κερύνειας. 

 Μετά το τέλος της Παρέλασης θα πραγματοποιηθεί πάρτι.  

 

8. Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Μέχρι τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019  
στις Ηλεκτρ. Διευθ.: Karnavali@aglantzia.org.cy / ak@digitaltree.com.cy 
Τηλεομοιότυπο: 22462240 

 

9. Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλ. 22462058, 22396999 

http://aglantziacarnival.com 
https://www.facebook.com/aglantziacarnival/ 
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