54ος ∆ιαγωνισµός Τραγουδιού Eurovision 2009
Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Σύνθεσης για τη συµµετοχή της Κύπρου
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να
συµµετάσχει στον 54ο ∆ιαγωνισµό Τραγουδιού Eurovision 2009 που θα
διεξαχθεί στις 12, 14 και 16 Μαϊου 2009 στη Μόσχα και που
διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (European
Broadcasting Union, EBU).
Για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο,
το Τµήµα Προγραµµάτων Τηλεόρασης του ΡΙΚ προκηρύσσει ανοικτό
διαγωνισµό, µε τους πιο κάτω όρους συµµετοχής, κανονισµούς και
διαδικασίες διεξαγωγής.
1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Κύπριοι ή κυπριακής καταγωγής
συνθέτες και στιχουργοί, ανεξάρτητα από τον τόπο µόνιµης διαµονής
τους. Σε περίπτωση απόδηµων Κυπρίων, µπορεί να ζητηθούν περαιτέρω
στοιχεία για επιβεβαίωση της καταγωγής. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν
επίσης άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, εφόσον αποδεδειγµένα διαµένουν στην
Κύπρο τουλάχιστον τα τελευταία δύο (2) χρόνια.
1.2 Οι συνθέσεις και οι στίχοι που θα υποβληθούν πρέπει
είναι αυθεντικοί (original). Αποκλείονται µεταφράσεις,
αποµιµήσεις στίχων ή ποιηµάτων και στίχοι ή ποιήµατα
δηµοσιευτεί. Αποκλείεται επίσης η χρησιµοποίηση
ελληνικών ή ξένων τραγουδιών.

απαραιτήτως να
παραφράσεις ή
που έχουν ήδη
αποσπασµάτων

1.3 Τα τραγούδια που θα υποβληθούν πρέπει να µην έχουν εκδοθεί σε
παρτιτούρες, να µην έχουν ηχογραφηθεί για εµπορικούς ή άλλους
σκοπούς, να µην έχουν περιληφθεί σε κινηµατογραφικό, τηλεοπτικό,
θεατρικό έργο ή σε διαφήµιση, να µην έχουν δηµοσιευθεί, και γενικά να
µην έχουν ακουστεί δηµόσια µε κανένα τρόπο ή µέσο µέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιλογή τραγουδιού από το ΡΙΚ.
1.4 Οι συνθέσεις και οι στίχοι πρέπει να µην έχουν υποβληθεί, και δεν
πρόκειται να υποβληθούν, σε παρόµοιο διαγωνισµό που προκηρύσσουν
ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί άλλων χωρών.

1.5 Οι στίχοι ή µέρος τους µπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα.
1.6 Η διάρκεια των τραγουδιών πρέπει να µην υπερβαίνει τα τρία (3)
λεπτά.
1.7 Η σύνθεση, οι στίχοι και η σκηνική παρουσίαση δεν πρέπει να
αποτελούν δυσφήµιση για την Κύπρο ή το θεσµό. ∆υσφήµιση αποτελούν
και τα ακόλουθα: µηνύµατα υβριστικά, µηνύµατα εµπορικά/διαφηµιστικά,
µηνύµατα πολιτικού περιεχοµένου.
1.8 Ο αριθµός των καλλιτεχνών που θα βρίσκονται στη σκηνή
(ερµηνευτές, φωνητικά, χορευτές, µουσικοί) πρέπει να µην υπερβαίνει
τους έξι (6).
1.9 Όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν συµπληρώσει το δέκατο-έκτο
(16ο ) έτος της ηλικίας τους µέχρι τις 12 Μαϊου 2009 ηµεροµηνία
διεξαγωγής του πρώτου ηµιτελικού.
1.10 Οι συνθέτες, οι στιχουργοί και οι ερµηνευτές πρέπει να υπογράψουν
και να υποβάλουν, µαζί µε τη συµµετοχή, τις συνηµµένες δηλώσεις Α, Β
και Γ.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Οι συνθέσεις και τα διάφορα στοιχεία που τις συνοδεύουν και απαιτούνται
για την υποβολή τους στο διαγωνισµό (βλ. σηµείο 3, πιο κάτω) πρέπει να
αποσταλούν σε φάκελο ταχυδροµικώς, ως συστηµένη επιστολή, στη
διεύθυνση:
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ EUROVISION 2009
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΑΧ. ΘΥΡ. 24824
1397 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
EUROVISION SONG CONTEST 2009
CYPRUS NATIONAL FINAL
TELEVISION PROGRAMMES DEPARTMENT
CYPRUS BROADCASTING CORPORATION
P.O. BOX 24824
1397 NICOSIA, CYPRUS
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Οι συµµετοχές που θα υποβληθούν πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο
κάτω:

3.1 Τις παρτιτούρες σε δύο (2) αντίγραφα.
αναγράφονται απαραιτήτως και οι στίχοι.

Στις

παρτιτούρες

3.2 Τους στίχους του τραγουδιού, σε τρία (3) δακτυλογραφηµένα
αντίγραφα.
3.3 Ψηφιακό δίσκο (CD) µε το τραγούδι ηχογραφηµένο µε την κύρια
φωνή και τα φωνητικά, και ενορχηστρωµένο όπως κρίνει ο συνθέτης.
3.4 Τη συνηµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση Α’ για τα προσωπικά στοιχεία του
συνθέτη, στιχουργού και ερµηνευτή, πιστοποιηµένη από επίσηµη Αρχή
(Τοπική Αρχή ή Πρεσβεία ή Προξενείο).
3.5 Τη συνηµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση Β’ του συνθέτη και του στιχουργού
για την αυθεντικότητα της µουσικής και του στίχου.
3.6 Τη συνηµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση Γ’ του συνθέτη, του στιχουργού και
του ερµηνευτή, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους συµµετοχής,
τους κανονισµούς και τις διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισµού.
3.7 Επιπρόσθετα, για άλλους Ευρωπαίους πολίτες, βεβαίωση από Τοπική
Αρχή ή άλλη επίσηµη Αρχή ότι είναι κάτοικοι Κύπρου τουλάχιστον τα
τελευταία δύο (2) χρόνια.
Αν στο φάκελο υποβολής της συµµετοχής δεν υπάρχουν όλα τα πιο πάνω
αναφερόµενα (σηµεία 3.1 έως και 3.7), η συµµετοχή θα θεωρείται άκυρη.
4.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

4.1 Τελευταία ηµεροµηνία αποστολής των συµµετοχών ορίζεται η 28η
Νοεµβρίου 2008. Κάθε εκπρόθεσµη συµµετοχή θα θεωρείται άκυρη.
4.2 Η ταχυδροµική σφραγίδα στο φάκελο υποβολής της συµµετοχής
αποτελεί τη µόνη επίσηµη ένδειξη της ηµεροµηνίας αποστολής. Το ΡΙΚ
δεν θα φέρει καµία ευθύνη για τη µη έγκαιρη παραλαβή των φακέλων.
4.3 Οι φάκελοι µε το περιεχόµενο και τις συµµετοχές που υποβάλλονται
στο διαγωνισµό δεν επιστρέφονται, και δεν χρησιµοποιούνται από το ΡΙΚ
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγκριση των δηµιουργών.
4.4 Σε περίπτωση καταγγελίας για κλοπή πνευµατικής ιδιοκτησίας που
αποδειχθεί βάσιµη, το ΡΙΚ προχωρεί σε ακύρωση της συγκεκριµένης
συµµετοχής και επιφυλάσσει όλα τα νόµιµα δικαιώµατά του.
5. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
5.1 Το ΡΙΚ θα ορίσει επταµελή (7µελή) κριτική επιτροπή για την επιλογή
δέκα (10) συµµετοχών που θα διαγωνιστούν στη δεύτερη και τελική

φάση. ∆ύο από τα µέλη της κριτικής επιτροπής θα είναι λειτουργοί του
ΡΙΚ. Θα υποδειχθεί διπλάσιος αριθµός υποψηφίων µελών και θα γίνει
κλήρωση ενώπιον ανεξάρτητου ελεγκτή των επτά µελών της κριτικής
επιτροπής. Η ταυτότητα των µελών της κριτικής επιτροπής δεν θα
ανακοινωθεί.
5.2 Τα µέλη της κριτικής επιτροπής δεν µπορούν να συµµετάσχουν στο
διαγωνισµό ως συνθέτες, στιχουργοί, ενορχηστρωτές ή ερµηνευτές ή να
έχουν συγγενική, επαγγελµατική ή άλλη σχέση µε συµµετέχοντες και θα
κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση πριν από τη διεξαγωγή της
πρώτης φάσης επιλογής.
5.3 Κατά την έναρξη της πρώτης φάσης επιλογής, η Γραµµατεία του ΡΙΚ,
ενώπιον ανεξάρτητου ελεγκτή, θα ανοίξει για πρώτη φορά όλους τους
φακέλους υποβολής συµµετοχών, µε τη σειρά µε την οποία οι φάκελοι
αριθµήθηκαν κατά την παραλαβή τους στο ΡΙΚ, και θα ελέγξει από το
περιεχόµενο των φακέλων κατά πόσο κάθε συµµετοχή πληροί, εκ πρώτης
όψεως, τους παρόντες όρους.
5.4 Τα προσωπικά στοιχεία των συντελεστών κάθε συµµετοχής δεν
γνωστοποιούνται στα µέλη της κριτικής επιτροπής.
5.5 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω εργασίας, συνέρχεται η κριτική
επιτροπή για να ακούσει τις συµµετοχές που πληρούν,εκ πρώτης όψεως,
τους όρους συµµετοχής και να επιλέξει δέκα (10) τραγούδια για τη
δεύτερη και τελική φάση. Η διαδικασία για την επιλογή των δέκα (10)
τραγουδιών διεξάγεται σε δύο γύρους.
5.6 Στον πρώτο γύρο, η κριτική επιτροπή ακούει τον ψηφιακό δίσκο που
υποβλήθηκε για κάθε συµµετοχή και προκρίνει είκοσι (20) τραγούδια, µε
βάση τη συνολική βαθµολογία που δόθηκε από τα µέλη της κριτικής
επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, κάθε µέλος της κριτικής επιτροπής
βαθµολογεί χωριστά το κάθε τραγούδι µε 12 ή 10 ή 8 ή 7 ή 6 ή 5 ή 4 ή 3
ή 2 ή1 και καταγράφει τη βαθµολογία που έδωσε σε ειδικό έντυπο, το
οποίο ετοιµάζεται από τη Γραµµατεία.
5.7 Στο δεύτερο γύρο, η κριτική επιτροπή ακούει ξανά τον ψηφιακό δίσκο
για το καθένα από τα είκοσι (20) τραγούδια που προκρίθηκαν στον πρώτο
γύρο και επιλέγει µε τον ίδιο τρόπο τα δέκα (10) που θα διαγωνιστούν
στη δεύτερη και τελική φάση επιλογής.
5.8 Σε περίπτωση ισοψηφίας, προκρίνεται η συµµετοχή που έλαβε τα
περισσότερα 12άρια πρώτα, µετά 10άρια, και ούτω καθεξής.
5.9 Οι τίτλοι των δέκα (10) τραγουδιών και τα στοιχεία των συντελεστών
τους ανακοινώνονται από το ΡΙΚ αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης επιλογής. Η σειρά µε την οποία θα ανακοινωθούν θα είναι
µε βάση την αρίθµηση του φακέλου υποβολής συµµετοχής κατά την

παραλαβή του στο ΡΙΚ, και όχι µε βάση τη σειρά κατάταξης στην πρώτη
φάση επιλογής.
5.10 Σε περίπτωση απόσυρσης ή αποκλεισµού ενός ή περισσότερων
τραγουδιών από τα δέκα (10) που επιλέγηκαν για τη δεύτερη και τελική
φάση, η δεκάδα συµπληρώνεται µε βάση την τελική κατάταξη που
προέκυψε από το δεύτερο γύρο της πρώτης φάσης.
5.11 Η πρώτη φάση επιλογής διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ, και
αρχίζει και ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα.
6.

∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.1 Η δεύτερη και τελική φάση επιλογής θα διεξαχθεί µε τη µορφή
τηλεοπτικού προγράµµατος του ΡΙΚ που θα µεταδοθεί απευθείας από την
τηλεόραση του ΡΙΚ, σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
6.2 Το τηλεοπτικό κοινό, µέσω τηλε-ψηφοφορίας, θα κληθεί να επιλέξει
το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, το Μάιο του 2009, στο
∆ιαγωνισµό Τραγουδιού της Eurovision.
6.3 Θα υπάρχει «εφεδρική» κριτική επιτροπή που θα ορίσει το ΡΙΚ και η
βαθµολογία της θα χρησιµοποιηθεί µόνο στην αποµακρυσµένη περίπτωση
κατάρρευσης του συστήµατος τηλε-ψηφοφορίας. Τα µέλη της εφεδρικής
κριτικής επιτροπής δεν θα είναι τα ίδια µε τα µέλη της κριτικής επιτροπής
της πρώτης φάσης.
6.4 Η τηλεψηφοφορία θα διαρκέσει 15 λεπτά και µπορεί να
πραγµατοποιηθεί είτε µέσω τηλεφωνικής κλήσης από σταθερό ή κινητό
τηλέφωνο, είτε µέσω τηλεµηνύµατος sms από κινητό τηλέφωνο. Από
κάθε τηλεφωνική σύνδεση θα γίνονται δεκτές µέχρι δέκα (10) κλήσεις
ή/και τηλεµηνύµατα κατ’ ανώτατο όριο. Το ΡΙΚ θα προβεί σε κάθε δυνατή
ενέργεια µε στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού
στο σύστηµα τηλεψηφοφορίας.
6.5 Νικητής αναδεικνύεται το τραγούδι που λαµβάνει τα περισσότερα
τηλεφωνήµατα και τηλεµηνύµατα sms. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την
πρώτη θέση, το τηλεοπτικό κοινό θα κληθεί να ψηφίσει ξανά, κατά
ανάλογο τρόπο, κατά τη διάρκεια της απευθείας τηλεοπτικής εκποµπής και
να επιλέξει το νικητήριο τραγούδι από αυτά που ισοψήφισαν.
6.6 Το ΡΙΚ, εάν κρίνει ότι το τραγούδι που έχει επιλεγεί για τον
ευρωπαϊκό διαγωνισµό µπορεί να αποτελέσει δυσφήµιση για την Κύπρο ή
το θεσµό, ή εάν διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι έχει παραβιαστεί
οποιοσδήποτε όρος ή/και κανονισµός της παρούσας προκήρυξης σε σχέση
µε το τραγούδι που έχει επιλεγεί, έχει το δικαίωµα να µη συµµετάσχει µε
το συγκεκριµένο τραγούδι. Σε τέτοια περίπτωση, το ΡΙΚ θα έχει το

δικαίωµα είτε να συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο,
είτε να µη συµµετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό.
6.7 Για τη δεύτερη και τελική φάση επιλογής του τραγουδιού που θα
εκπροσωπήσει την Κύπρο επισηµαίνονται τα πιο κάτω:
6.7.1 Η ενορχήστρωση και η ηχογράφηση του τραγουδιού που θα
παρουσιαστεί στη δεύτερη και τελική φάση είναι ευθύνη του συνθέτη και
των άλλων συντελεστών του τραγουδιού.
6.7.2 Ευθύνη του συνθέτη και των άλλων συντελεστών του τραγουδιού
είναι επίσης τα κοστούµια, οι χορογραφίες και η όλη σκηνική εµφάνιση
των ερµηνευτών, χορευτών και άλλων καλλιτεχνών στη σκηνή.
6.7.3 Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2009 πρέπει να παραδοθεί στο ΡΙΚ η τελική
ηχογράφηση του τραγουδιού. Η ηχογράφηση πρέπει να παραδοθεί σε
ψηφιακό δίσκο (CD) και να περιέχει δύο (2) κοµµάτια, ένα half-playback
και ένα µε την κύρια φωνή (lead vocal).
6.7.4 Σε περίπτωση που υπάρχουν δεύτερες φωνές (backing vocals) στο
τραγούδι, αυτές πρέπει να είναι ηχογραφηµένες.
6.7.5 Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2009 θα πρέπει να παραδοθεί στο ΡΙΚ ένα
DVD µε το τραγούδι και τη χορογραφία, στην τελική µορφή όπως θα
εµφανιστεί στη σκηνή, σε µονοπλάνο (χωρίς cuts) σε επαγγελµατικό ή
ερασιτεχνικό βίντεο. Η χρήση του θα είναι µόνο για σκοπούς
προετοιµασίας της παραγωγής.
6.7.6 Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2009 θα πρέπει να παραδοθούν στο ΡΙΚ τα
βιογραφικά και φωτογραφίες των συντελεστών σε ψηφιακή µορφή.
6.7.7 Μέχρι την απευθείας τηλεοπτική εµφάνιση, κανένα τραγούδι δεν
επιτρέπεται να µεταδοθεί δηµοσίως από την Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο, το
∆ιαδίκτυο ή άλλως πως, περιλαµβανοµένων και εµφανίσεων σε δηµόσιους
χώρους.
6.7.8 Η µετάδοση των τραγουδιών θα γίνεται µε τα ίδια µέσα, ώστε να
διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση. Επίσης, θα γίνεται ίσος καταµερισµός
χρόνου στις δοκιµές.
6.7.9 Πρέπει να προταθεί ένα άτοµο ως αρχηγός της οµάδας των
συντελεστών, µε το οποίο θα συνεννοείται η παραγωγή του ΡΙΚ. Μόνο το
άτοµο αυτό µπορεί να συνεννοείται µε την παραγωγή κατά τη διάρκεια
της προετοιµασίας, των δοκιµών και της απευθείας µετάδοσης.
6.7.10 Η παραγωγή δεν θα δεχθεί αλλαγές µετά τις 16 Ιανουαρίου 2009.

6.7.11 Η οµάδα (ερµηνευτές, χορευτές, µουσικοί) που θα βρίσκεται στη
σκηνή για κάθε τραγούδι πρέπει να είναι στη διάθεση της παραγωγής του
ΡΙΚ για δοκιµές και τηλεοπτική εµφάνιση σε ηµεροµηνίες και ώρες που θα
ανακοινωθούν από την παραγωγή.

7.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ένα τραγούδι είναι δυνατό να αποκλεισθεί από τη δεύτερη και τελική
φάση του διαγωνισµού, ακόµα και αν επιλεγεί να εκπροσωπήσει την
Κύπρο, για τους ακόλουθους λόγους:
7.1
Αν
το
ΡΙΚ
κρίνει
ότι
ένας
συντελεστής
(συνθέτης/στιχουργός/ερµηνευτής) δεν πληροί ή έχει παραβεί µε
οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, τους όρους συµµετοχής και τους
κανονισµούς και διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισµού.
7.2 Αν καλλιτέχνης ή άλλος συντελεστής
απευθείας τηλεοπτική µετάδοση χωρίς την
ΡΙΚ. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών ή
µετάδοσης, µόνο ο σκηνοθέτης µπορεί να
µετάδοση.

διακόψει τη δοκιµή ή την
έγκριση του σκηνοθέτη του
της απευθείας τηλεοπτικής
σταµατήσει τη δοκιµή ή τη

7.3 Αν οποιοσδήποτε συντελεστής παρεκκλίνει από την προσχεδιασµένη
παρουσίαση και ερµηνεία του τραγουδιού, όπως αυτό εµφανίστηκε στη
γενική δοκιµή.
7.4 Αν οποιοσδήποτε συντελεστής αρνηθεί να συµµορφωθεί µε τις
υποδείξεις της παραγωγής του ΡΙΚ σε οποιοδήποτε στάδιο της
προετοιµασίας και απευθείας τηλεοπτικής µετάδοσης ή επιδείξει
ανάρµοστη συµπεριφορά προς την παραγωγή του ΡΙΚ ή άλλους
διαγωνιζοµένους.
8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
8.1 Το ΡΙΚ τυγχάνει ο αποκλειστικός κάτοχος του δικαιώµατος
συµµετοχής και µετάδοσης στην Κύπρο του ∆ιαγωνισµού Τραγουδιού
Eurovision 2009. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της EBU, το ΡΙΚ έχει την
απόλυτη ευθύνη τόσο για την προβολή και προώθηση του τραγουδιού,
όσο και για τη σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού που συµµετέχει στο
διαγωνισµό στη Μόσχα.
8.2 H EBU αναγνωρίζει µόνο την Ανώτερη Λειτουργό Προγραµµάτων
Τηλεόρασης του ΡΙΚ κα. Εύη Παπαµιχαήλ, η οποία ορίζεται Αρχηγός
Αποστολής ( Head of Delegation), για όλα τα θέµατα που αφορούν το
διαγωνισµό.

8.3 Το ΡΙΚ έχει το αναφαίρετο δικαίωµα να αλλάξει τον ερµηνευτή του
τραγουδιού που επιλέγηκε στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισµού.
8.4 Ο ρόλος των δηµιουργών είναι καθαρά συµβουλευτικός.
8.5 Οι συντελεστές του τραγουδιού που θα επιλεγεί για να εκπροσωπήσει
την Κύπρο (συνθέτης, στιχουργός, ερµηνευτής, ενορχηστρωτής) δεν
εγείρουν οικονοµικές ή άλλες απαιτήσεις ούτε από το ΡΙΚ ούτε από
άλλους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς για τη µετάδοση του τραγουδιού
µέσα στα πλαίσια του ∆ιαγωνισµού της Eurovision, ούτε για την
παρουσίαση του τραγουδιού σε οποιεσδήποτε ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές
στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα, κατά την κρίση του ΡΙΚ, για σκοπούς
προώθησης του τραγουδιού.
8.6 Οι συντελεστές αποδέχονται επίσης όπως το τραγούδι συµπεριληφθεί
σε ειδικό ψηφιακό δίσκο CD και DVD που θα κυκλοφορήσει η EBU µε
όλες τις συµµετοχές του διαγωνισµού. Ο συνθέτης και ο στιχουργός του
τραγουδιού θα υπογράψουν ειδική συµφωνία µε την επίσηµη εκδότρια
εταιρεία που καθορίζει η EBU.
8.7 Το video clip του τραγουδιού, αν το ΡΙΚ αποφασίσει ότι θα
προχωρήσει στην παραγωγή του, θα γυριστεί στην Κύπρο από οµάδα
παραγωγής του ΡΙΚ ή από εταιρεία παραγωγής που θα επιλέξει το ΡΙΚ. Σε
περίπτωση που ο ερµηνευτής είναι συµβεβληµένος µε δισκογραφική
εταιρεία, αυτή µπορεί να προχωρήσει στην παραγωγή του video-clip,
νοουµένου ότι το ΡΙΚ θα εγκρίνει το περιεχόµενο. Το video-clip θα
µεταδοθεί για πρώτη φορά από το ΡΙΚ.
8.8 To ΡΙΚ θα ενηµερώνεται εκ των προτέρων, και θα εγκρίνει,
οποιαδήποτε παρουσίαση του ερµηνευτή, των άλλων συντελεστών και
του τραγουδιού σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς
σταθµούς, καθώς και συνεντεύξεις σε µέσα ενηµέρωσης κάθε είδους στην
Κύπρο και άλλες χώρες.
8.9 Το ΡΙΚ επιφυλάσσει το δικαίωµά του για τη διοργάνωση εκστρατείας
προώθησης του τραγουδιού στο εξωτερικό.
8.10 Οι καλλιτέχνες που θα αποτελούν την οµάδα που θα βρίσκεται στη
σκηνή στη Μόσχα έχουν την υποχρέωση να βρίσκονται στη διάθεση του
Αρχηγού Αποστολής και των διοργανωτών κατά τη διάρκεια των δοκιµών
και των ζωντανών εκποµπών όπως αυτές καθορίζονται από τους
οργανωτές.
8.11 Το ΡΙΚ έχει τον τελικό λόγο για τον τρόπο παρουσίασης του
τραγουδιού, τα κοστούµια, και την επιλογή της οµάδας
που θα συνοδεύσει τον ερµηνευτή στη Μόσχα.

8.12 Οι δοκιµές και η όλη προετοιµασία της συµµετοχής θα γίνουν στην
Κύπρο.
8.13 Το ΡΙΚ θα καλύψει τα έξοδα µετάβασης, διαµονής και διατροφής στη
Μόσχα της οµάδας καλλιτεχνών που θα βρίσκεται στην σκηνή, για όσες
ηµέρες απαιτεί η EBU. Θα καλύψει επίσης τα ίδια έξοδα για το συνθέτη
και τo στιχουργό προκειµένου να παρακολουθήσουν την τελική δοκιµή για
τον ηµιτελικό στον οποίο το τραγούδι τους θα διαγωνιστεί και τον τελικό
σε περίπτωση πρόκρισης του τραγουδιού.
8.14 Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη συµµετοχή λαµβάνονται από
κοινού από το ΡΙΚ και τους καλλιτέχνες σε πνεύµα καλής συνεργασίας. Σε
περίπτωση διαφωνίας που δεν επιλύεται µέσω συζήτησης, βαρύνουσα
θέση έχει η άποψη του ΡΙΚ, το οποίο και λαµβάνει την τελική απόφαση.
8.15 Οι καλλιτέχνες είναι υποχρεωµένοι να συµµετάσχουν σε
προγράµµατα του ΡΙΚ ή άλλες εµφανίσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό
όταν κληθούν από το ΡΙΚ για το σκοπό αυτό. Οι καλλιτέχνες µπορούν να
εµφανιστούν και σε άλλο ΜΜΕ στην Κύπρο και το εξωτερικό µόνο κατόπιν
έγκρισης του ΡΙΚ.
8.16 Το ΡΙΚ δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ως αµοιβή
στους καλλιτέχνες.
8.17 Οι συντελεστές του τραγουδιού που θα επιλεγεί έχουν το δικαίωµα
να συµβληθούν µε δισκογραφική εταιρεία για την έκδοση ψηφιακού
δίσκου CD single. Η δισκογραφική εταιρεία θα κληθεί να συνεργαστεί µε
το ΡΙΚ και να συµβάλει στην προβολή και προώθηση του τραγουδιού πριν
τον ευρωπαϊκό διαγωνισµό, τηρουµένων των κανονισµών που
περιλαµβάνονται σε αυτό το έγγραφο.
8.18 Η δισκογραφική εταιρεία δεσµεύεται να ετοιµάσει ενηµερωτικό υλικό
press pack που θα δίνεται στους δηµοσιογράφους και θα περιλαµβάνει το
CD ή/και το DVD µε την κυπριακή συµµετοχή, µε δικά της έξοδα. Αν ο
καλλιτέχνης δεν έχει συµβληθεί µε εταιρεία, τότε το ΡΙΚ θα αναλάβει την
ετοιµασία press pack.
8.19 Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2009, θα πρέπει ο συνθέτης να παραδώσει στον
Αρχηγό Αποστολής ό,τι υλικό απαιτεί η EBU, σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της EBU, για τη συνάντηση των Αρχηγών Αποστολών στη
Μόσχα (backing track, σχεδιασµός σκηνικής εµφάνισης, φωτογραφίες,
κ.α.)
8.20 Το ΡΙΚ διατηρεί πάντα ακέραιο το δικαίωµά του να παίρνει αποφάσεις
για κάθε θέµα που µπορεί να ανακύψει και δεν ρυθµίζεται µε το παρόν
κείµενο.
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(συνθέτης/στιχουργός/ερµηνευτής)
Σηµείωση: Απαιτείται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για κάθε συντελεστή.
Ιδιότητα:_______________________________________________
Ονοµατεπώνυµο:________________________________________
Ηµεροµηνία Γέννησης:____________________________________
Αριθµός δελτίου ταυτότητας:_______________________________
∆ιεύθυνση: ____________________________________________
∆ιεύθυνση εργασίας:______________________________________
Τηλέφωνα επικοινωνίας:___________________________________
Φαξ:__________________________________________________
E-mail:________________________________________________
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω προσωπικά µου στοιχεία είναι
ορθά και αληθή.
Υπογραφή:_____________________________________________
Ηµεροµηνία:____________________________________________
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ
Ονοµατεπώνυµο:________________________________________
Ιδιότητα:_______________________________________________
Τόπος:_________________________________________________
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Σηµείωση: Απαιτείται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για κάθε συντελεστή.

Εγώ ο/η υποφαινόµενος/η:_________________________________
συνθέτης/στιχουργός του τραγουδιού µε τίτλο:
______________________________________________________
που συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής της κυπριακής συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό Τραγουδιού Eurovision 2009, δηλώνω υπεύθυνα ότι το
τραγούδι:
Είναι αυθεντικό.
∆εν έχει εκδοθεί σε παρτιτούρες, δεν έχει ηχογραφηθεί για
εµπορικούς ή άλλους σκοπούς, δεν έχει περιληφθεί σε κινηµατογραφικό,
τηλεοπτικό, θεατρικό έργο ή διαφήµιση, δεν έχει δηµοσιευθεί και γενικά
δεν έχει ακουστεί δηµόσια µε κανένα τρόπο.
3.
∆εν έχει υποβληθεί, και δεν πρόκειται να υποβληθεί, σε
παρόµοιους διαγωνισµούς άλλων χωρών.
1.
2.

Υπογραφή:_____________________________________________
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:_______________________________
Ηµεροµηνία:____________________________________________
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Γ’
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Σηµείωση: Απαιτείται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για κάθε συντελεστή.

Εγώ ο/η υποφαινόµενος/η:_________________________________
συνθέτης/στιχουργός/ερµηνευτής του τραγουδιού µε τίτλο:
______________________________________________________
που συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής της κυπριακής συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό Τραγουδιού Eurovision 2009, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Αποδέχοµαι όλους τους όρους συµµετοχής, τους κανονισµούς και
τις διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισµού που ορίζει το ΡΙΚ για την
επιλογή του τραγουδιού.
2.
Αποδέχοµαι το δικαίωµα του ΡΙΚ να έχει τον τελικό λόγο για την
παρουσίαση του τραγουδιού (ενορχήστρωση, σκηνοθεσία, χορευτικά,
κοστούµια, φωνητικά, video clip).
3.
Αποδέχοµαι το δικαίωµα του ΡΙΚ να λάβει την τελική απόφαση αν
θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό.
4.
Αποδέχοµαι ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και ότι
παράβαση οποιουδήποτε όρου εκ µέρους µου δίνει το δικαίωµα στο ΡΙΚ να
τερµατίσει τη συνεργασία µαζί µου.
1.

Υπογραφή: _____________________________________________
Αρ. Ταυτότητας: ________________________________________
Ηµεροµηνία:____________________________________________

