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Terms & Conditions

ആട്ടം പാട്ടിൽ റജടിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്്കൂളയു്ളയുടം 
പചകെടയുക്യുന്ന വടിദ്ാർഥടി്ളയുടം
അടംഗീ്രടിക്ക്ണ്ട വ്വസ്ഥ്ൾ:

 റജടിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അടംഗീ്ൃത സ്്കൂൾ ആണ്.
    സ്്കൂളടിചെ മയുഴയുവൻ സമയ വടിദ്ാർഥടിയാണ് മത്സരത്ടിൽ 
    പചകെടയുക്യുന്നത്.

 സ്്കൂൾ/വടിദ്ാർഥടി എന്നടിവചയക്യുറടിച്യു നൽ്യുന്ന എല്ാ വടിവരങ്ങളയുടം    
    സത്സന്ധവയുടം ആധടി്ാരടി്വയുമാണ്.

 വ്ാജ വടിവരങ്ങൾ ഉപക്യാഗടിച്ടിട്ടില്.

 വ്ാജമായടി സ്്കൂൾ/വടിദ്ാർഥടി റജടിസ്റ്റർ ചെയ്യു്ക്യാ 
    പചകെടയുക്യു്ക്യാ ചെയതാൽ അക്യാഗ്രാക്ചപെടയുചമന്നയുടം 
    ആൾമാറാട്ടം നടിയമപരമായടി ് യുറ്റ്രമാചെന്നയുടം ക്�ാധ്മയുണ്ടട്.

 ഓക്രാ മത്സര ഇനത്ടിചറെയയുടം വടിശദമായ നടിയമങ്ങളയുടം 
    നടിർക്ദശങ്ങളയുടം ഉൾചപെടയുത്ടിയയുള്ള ‘ആട്ടം പാട്ട് ് ക്ൊത്സവ 
    മാനയു വൽ’ അനയുസരടിച്ാണ് സ്്കൂൾ/വടിദ്ാർഥടി റജടിസ്റ്റർ 
    ചെയ്യുന്നതയുടം മത്സരത്ടിൽ പചകെടയുക്യുന്നതയുടം.

 ആട്ടം പാട്ട് ് ക്ൊത്സവ മാന്വെടിചെ എല്ാ വ്വസ്ഥ്ളയുടം 
    സ്്കൂൾ/വടിദ്ാർഥടി അടംഗീ്രടിക്യുന്നയു.

 ആട്ടം പാട്ടിചറെ നടത്ടിപെട്, സമയക്മടം, വടിധടിനടിർെയടം എന്നടിവ 
    സടം�ന്ധടിച്ട് എന്യു മാറ്റവയുടം വരയുത്ാനയുള്ള സടംഘാട് സമടിതടിയയുചട    
    അധടി്ാരടം അടംഗീ്രടിക്യുന്നയു.

 എല്ാ മത്സര ഇനങ്ങളടിെയുടം വടിധടിനടിർെയടം സടം�ന്ധടിച്യു 
    ജകൂറടിയയുചട തീരയുമാനടം പകൂർെമായയുടം അടംഗീ്രടിക്യുന്നയു.

 ജകൂറടിയയുചട തീരയുമാനടം ക്ൊദ്ടം ചെയ്യുന്നതല്.
    വടിധടിനടിർെയവയുമായടി �ന്ധചപെട്ട് ഏചതകെടിെയുടം ജകൂറടി അടംഗങ്ങചള 
    �ന്ധചപെടടില്.

 ആട്ടം പാട്ട് ് ക്ൊത്സവടം സടം�ന്ധടിച്ട് ആട്ടം പാട്ട് സടംഘാട് 
    സമടിതടിയയുചട എല്ാ തീരയുമാനങ്ങളയുടം അടംഗീ്രടിക്യുന്നയു.

 മയു്ളടിൽ ച്ാടയുത് എല്ാ ് ാര്ങ്ങളയുടം പകൂർെമായയുടം 
    സ്്കൂൾ/വടിദ്ാർഥടി ക്�ാധ്ചപെടയു്യയുടം അടംഗീ്രടിക്യു്യയുടം 
    ചെയ്യുന്നയു.
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The schools that register for the Aattam Paattu Arts Festival, 
and their students who participate in it, will have to 
agree to the following Terms and Conditions:

 Registering has to be done by schools with recognition. 
The competition will be open for all the full-time students in the school.

 All the supporting documents submitted about the School/Student
 should be authentic.

 No inauthentic qualifying documents are allowed.

 Registering for, or participating in the competition by submitting fake 
qualifying documents will lead to disqualification, and impersonation 
will be considered as a violation of the protocol.

 The School/Student who registers and participates in the fete should 
read and understood the detailed rules and regulations given in the 
Aattam Paattu Kalolsavam Manual about each item.

 The School/Student has to agree to all the Terms and Conditions 
given in the Manual of Aattam Paattu Kalolsavam.

 The School/Student has to agree that the Organizing Committee 
has the right to make any changes regarding the conduct, schedule, 
and judgment of the events.

 The decision of the Jury has to be accepted as final for every item.

 The School/Student will not question the decision of the Jury 
nor will they try to contact any Jury member regarding the verdict.

 The School/Student agrees to all the decisions taken by the 
Aattam Paattu Organizing Committee.

The School/Student has read, understood and agrees to all the clauses 
given above.


