СТАТУТ
ФЕСТИВАЛЪТ „НАДИГРАВАНЕ В ЧИРПАН” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
НА 10.06.2017 г.

Организатори на фестивала са Община Чирпан и НЧ “П. К. Яворов 1867”.
Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на община Чирпан
г-жа Кичка Петкова.

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
- Да популяризира българския бит и култура.
- Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този
начин да съхраним и предадем културно наследство на българина, участващо в
изграждането на нашата идентичност.
- Да утвърди присъствието на танцовия и музикален фолклор в съвременния
живот, като се предостави възможност на многобройните колективи да се изявят
на сцена и същевременно насърчаване приемствеността на младото поколение.
По този начин желаем да възпитаме децата си в дух на мир, сътрудничество и
толерантност към всеки.
Събрани заедно усмивките, музиката и танца са прекрасен израз на надеждата
ни за по-добро бъдеще – не само за нашия град, но и за всички млади хора в
България.

УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Танцов фестивал – конкурс „Надиграване в Чирпан“ ще се проведе на
10.06.2017 г. (събота) на открита сцена в централния парк на гр. Чирпан.
Танцов фестивал – конкурс „Надиграване в Чирпан” ще се проведе в ДВЕ
части – КОНКУРСНА и ФЕСТИВАЛНА.

Във ФЕСТИВАЛНАТА програма могат да участват всички колективи, които
търсят сцена за изява, но не желаят да се състезават помежду си и няма да бъдат
оценявани и класирани.
В КОНКУРСНАТА програма право на участие имат всички любителски
танцови колективи – групи , танцови състави изпълняващи обработен фолклор.
Такси за участие – НЯМА. Ограничение във възрастта – НЯМА. Възрастта е
от значение само за конкурсната част.
Според възрастта на участниците, колективите заявяват участие в следните
групи:
Първа група – до 10 години
Втора група – до 14 години
Трета група – до 18 години
Четвърта група – над 18 години
Желаещите да участват в танцов фестивал – конкурс „Надиграване в
Чирпан“ трябва да изпратят заявка по образец, която е неразделна част от
настоящия статут.
Заявките се подават на адрес: гр. Чирпан, пл. Съединение № 1, за Мария
Илиева – Началник отдел образование и култура или на e-mail:
nachalnik_otdel@abv.bg.

ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки състав се изпраща отделна заявка!
Заявките за участие се приемат до 26.05.2017 г.
Редът на явяване се определя от организаторите след изтичането на крайния
срок за подаване на заявките.
След 31.05.2017 г. всеки състав подал заявка за участие може да получи
информация за часа на явяването си на тел.: 0888/66 16 92 – Мария Илиева или
на тел.: 0878/65 02 95 – Кольо Петров.
- След пристигането си в гр. Чирпан, участниците регистрират присъствието
си в зала „Димитър Данаилов“ при НЧ „П. К. Яворов 1867“.
- За повече информация: www.chirpan.bg
Разходите за транспорт, нощувка и престой са за сметка на участниците.

РЕГЛАМЕНТ
1. Танцовите състави и групи изпълняват два танца с общо времетраене до
10 минути.
2.Музикалният съпровод може да бъде на живо или на електронен носител
(CD, преносима памет).

ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА
Участниците в конкурсната програма се оценяват от квалифицирано
професионално жури в областта на българския танцов фолклор.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
- Стил на изпълнение - съобразно региона, от който са заучени танците.
- Начин на изпълнение (артистичност и настроение на участниците при
представянето си).
- Техника на изпълнение (оценка на танцувалните възможности на
участниците).
- Оригиналност на композицията.

НАГРАДЕН ФОНД
Всички състави ще получат грамота за участие. Ще бъдат връчени и:
- Специална награда на Кмета на Община Чирпан.
- Награда на НЧ „П. К. Яворов 1867”.
- Награда за най-атрактивен участник.
- Награда за цялостно представяне.
А във всяка една от възрастовите групи журито присъжда и награди както
следва:

I награда – статуетка и предметна награда.
II награда - статуетка и предметна награда.
III награда - статуетка и предметна награда.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС
Танцовият фестивал – конкурс „Надиграване в Чирпан“ ще започне в 10:00 часа
с дефилиране на участниците.
- 10:00ч.- Дефиле на участниците (от центъра на града до сцената в
централен парк „Яворов”).
- 10:30ч. - Тържествено откриване и начало на конкурсната програма.
- 17:00ч. - Очаквано приключване на конкурсната програма.
- 17:00ч. - Начало на фестивалната програма.
- 18:00ч. - Обявяване на резултатите от класирането и галаконцерт на
лауреатите.
Всеки колектив трябва да е готов 30 минути преди обявения час за неговото
изпълнение.
В рамките на конкурса се предвижда възможност за посещение на
забележителности в гр. Чирпан и околностите – по желание на участниците и
за тяхна сметка.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
Мария Илиева – началник отдел образование и култура – 0888/661 692
email: nachalnik_otdel@abv.bg
Кольо Петров – председател на НЧ „П. К. Яворов 1867” – 0878/650 295

