2020 order of Battalion: __________
Participant Records #:

____

Marching Unit: ___________________________________________________________________________________________________
Submitted by ____________________________________________________________ title _____________________________ date___________________________

MARCHING UNIT’S PARADE ANNOUNCEMENT
Live broadcasting during the Greek Independence Parade on 5th Ave, NYC
Submission Deadline: March 15th, 2020
Attach your announcement along with your unit’s parade application. (Preferred method)
Or
Send via email: info@hellenicsocieties.org with subject:

PARADE MESSAGE OF PARTICIPANT + your

organization’s name with your Participant Registration Number

Or
Fax a typed announcement to (718) 204-8986 and call the office (718) 204-6500 to verify.



Your unit’s message/announcement should be approximately 200 words. Please, submit it
typewritten in English and in Greek. (font type Arial, size 12 or above)

 Last day of submitting your marching unit’s announcement is

03/15/2020. We will not be able

to honor any submission after this date.

 The parade participant agrees to grant the parade announcers full discretion as to the appropriate
content and length of the announcement submitted by the participant-unit.



Indicate your unit’s title and Participant’s Registration # on all your correspondence with the
organizer.
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In English for the MEDIA: ________________________________________________________________________

Οργανισμός στα Ελληνικά: _________________________________________________________________________________________
Μήνυμα υποβάλεται από ____________________________________________ Τίτλος _________________________ Ημερ/νία_________________________

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση κατά την διάρκεια της Παρέλασης στη Νέα Υόρκη
Προθεσμία Υποβολής: 15 Μαρτίου 2020
Επισυνάψτε την ανακοίνωσή σας μαζί με την αίτηση παρέλασης του συλλόγου/οργανισμού σας
(προτεινόμενη μέθοδος)
ή
Αποστολή μέσω email: info@hellenicsocieties.org με θέμα:

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ + το όνομα του

συλλόγου/οργανισμού σας με τον Αριθμό Εγγραφής Συμμετοχής.

ή
Στείλετε μέσω φάξ το δακτυλογραφημένο κείμενό σας στο (718) 204-8986 και καλέστε το
γραφείο (718) 204-6500 για να το επισυνάψουμε στην αίτησή σας.



Το μήνυμα σας θα πρέπει να είναι περίπου 200 λέξεις. Παρακαλούμε, υποβάλετέ το
δακτυλογραφημένο στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. (τύπος γραμματοσειράς Arial, μέγεθος 12 ή
μεγαλύτερο)

 Τελευταία ημέρα υποβολής του μηνύματος παρέλασης είναι 15 Μαρτίου 2020. Δεν θα είμαστε
σε θέση να τιμήσουμε οποιαδήποτε υποβολή μετά από αυτή την ημερομηνία.



Η διαχείρηση (μήκος ή/και διάρκεια) περιεχομένου των μηνυμάτων του κάθε παρελαύνοντος
σύλλογου/οργανισμού είναι στην πλήρη δικαιοδοσία και κρίση των επίσημων εκφωνητών της
παρέλασης και ο αιτών οργανισμός συμφωνεί σε αυτό.

 Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον οργανωτή της παρέλασης, παρακαλούμε αναφέρεται τον
Αριθμό Εγγραφής Συμμετοχής σας.

Mailing Address: P.O. Box 5429, Astoria, New York 11105
Tel: (718) 204-6500  Fax: (718) 204-8986  Email: info@hellenicsocieties.org
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