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1. Sa festival Multietnico nang Roma ay maaaring lumahok isa, dalawa o grupo
namarunong :
a ) Kumanta
b) Tumugtog
c) Sumayaw
2. Sa bawat Grupo ay kailangan lamang na di lalampas sa 15 katao .
3. Ang lahat ay maaari sumali ano man ang lahi idad, relihiyon at kasarian .
4. Ang araw nang pag papatala ay gaganapin sa march 16 2008 , mula alas 11
hang-gang alas 13 nang hapon sa Teatro nang sede dell’ Accademia sa Via
Bixio 83 , ito ang huling araw para mag patala ang mga minor de idad ay dapat
ipatala nang kanilang magulang .
5. Ang pag papatala ay may kaukulang bayad ( iscrizione ) na 12,00 € .
6. Mala ika 25 hangang 30 nang marzo ay mag kakaroon nang unang tagisan
nang galing ang mga kalahok na gaganapin sa Teatro nang Via Bixio 83 at
pipiliin nang mga hurado ang mga kalahok na makaka sama sa semifinal .
- Ika 7 nang abril ang semifinal ang lugar ay paalam na lang sa
mga makakasama sa semifinal .
- Ika 19 nang abril naman ang grandfinal na tatanpukan naman nang mga
magagaling at pipiliin ng hurado ang lugar ay ipa-alam na lang sa mga
nakakasama sa grandfinal .
7. Ang mga hurado ay binubuo nang mga nilalang tao sa may sapat na karanasan
sa pag sayaw at pag awit kasama rin ang Coro Polifonico Multietnico “ Daniele
Manin” kasama rin ang musical Director nang na sabi timpalak .
8. Ang mga kalahok ay nararapat lamang na mag karoon nang di lalampas sa 3
minuto ang kanilang cd.
9. Ang bawat isa o grupo na kalahok ay dapat na mag dala nang kanila ng sarili
istrumento or cd.
10.MGA PREMIO :
- 1st PRIZE : Trophy mulasa sa Festival Multietnico nang Roma
- 2nd PRIZE : Isang Plaka of Merits
- 3rd PRIZE : Isang Medalya
Maaaring mag karoon nang ganting pala sa eleganza at paging orihinal .
Sa bawat isang o grupo kalahok ay mag kakaroon nang Certificate of partecipation
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