ДЕТСКИ ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ

„ТАНЦИ КРАЙ МОРЕТО“ БЯЛА - 2017
РЕГЛАМЕНТ
Град БЯЛА, област Варна
6 – 8 юли 2017 г. (четвъртък, петък и събота)
Място на провеждане: Летен театър град Бяла
Организатори: Община Бяла и Народно читалище „Пробуда - 1928“-гр. Бяла
ОСНОВНА ЦЕЛ: Да даде възможност за изява на значителен брой танцови
колективи

във

всички

жанрове

на

танцовото

изкуство

(Народни

танци;

състезателни танци, хип-хоп, балет и други);
Могат да участват формации от читалища, общинските детски комплекси и
школи, частни студии и клубове, професионални училища по фолклор,
общообразователни училища.
І. РЕГЛАМЕНТ;
Фестивалът няма конкурсен характер. Не се заплаща такса за участие.
Транспортните разходи и разходите по пребиваването по време на фестивала
са за сметка на участниците.
Възрастта на участниците трябва да бъде до 18 години.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ
Кандидатите подготвят до 3 изпълнения с обща продължителност не повече от
15 минути. Няма ограничение в броя на участниците.
Музикалният съпровод е по избор (жива музика, вокал или синбек). Трябва да
се предостави на CD или флаш-памет преди участието.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ
Заявките за участие трябва да бъдат изпратени до организаторите най - късно
до 15.06.2017 година на e-mail адрес: chitalishte_1928@abv.bg.
За справки: Мария Костадинова - 0885 666 521; Снежанка Фотева - 0885 666 074
Христина Келисакиева – Колева - 0893 398 134

ДЕТСКИ ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ

„ТАНЦИ КРАЙ МОРЕТО“ БЯЛА - 2017
РЕГЛАМЕНТ
Фестивалът започва на 6 юли /четвъртък/ в 19:00 часа и ще се проведе по
предварително обявен ред по часове. Организаторите си запазват правото за
всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на
материали от фестивала, без да заплащат права и обезщетения.
Изпълнителите са длъжни, да се явят един час преди посоченото време и да се
представят на организационния щаб.
Осигурени

са

помещения

за

преобличане

в

близост

до

сцената.

Ръководителите носят отговорност за поведението на членовете на своите
колективи по време на мероприятието. Организаторите не носят отговорност
за загубени вещи от участниците по време на фестивала.
Организаторите си запазват правото да променят програмата и реда за
участие при обективна необходимост.
Деня за участие и реда на явяването се определят от организаторите след
постъпване на заявките.
Изпълнителите, които желаят да нощуват в гр.Бяла да заявят това, за да им бъде
предложен хотел на преференциални цени.
ІV.НАГРАДЕН ФОНД
Всички колективи получават грамота, плакет или медал за участие във
фестивала.
Специални награди:





Най-млад участник;
Най-атрактивно изпълнение;
Награда на публиката;
Награда на Кмета;

За справки: Мария Костадинова - 0885 666 521; Снежанка Фотева - 0885 666 074
Христина Келисакиева – Колева - 0893 398 134

