МІЖНАРОДНИЙ БАГАТОЖАНРОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ART SUMMER FEST 2019»
Дата проведення: з 21.06.2019 р по 28.06.2019 р (8 днів, 7 ночей).
Місце проведення: Болгарія, Сонячний берег
ВАРТІСТЬ:
➢
➢
➢
➢

260 євро – учасник фестивалю;
230 євро – не учасник фестивалю;
270 євро – дорослий (від 18 років);
120 євро – діти не учасники фестивалю від 0-5 років.
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ:

➢ Трансфер з м.Чернівці,
страховка

➢ пляж

➢ проживання

➢ участь у
фестивалі
➢ зіркове журі

➢ 3-х -разове харчування

➢ майстер-класи від фіналістів теле
шоу «Танцюють всі»
та «Танці з зірками»
➢ анімація
➢ дискотеки, розважальні
програми

Організатори заходу:
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ
(INTERNATIONAL UNION OF ARTS)
Голова правління Манкиш Світлана - +38 (095) 368 60 17
Заступник голови правління Чобан Наталя - +38 (095) 511 41 77
Адреса: Україна, 58022, м. Чернівці, вул. Головна,122 А
E-mail: inua2018@gmail.com
Сайт: www.inua.com.ua

«ART SUMMER FEST 2019» - для всіх учасників та гостей залишиться яскравим, неповторним
святом спекотного літа на сонячному узбережжі чорного моря!!!

Умови проведення міжнародного фестивалю
Номінації та вікові категорії фестивалю
1. НОМІНАЦІЇ
▪ вокал (академічний, народний, естрадний);
▪ хореографія (класична, народна, народна стилізація, спортивно-бальна, естрадна, естрадноспортивна, вулична, сучасна, східна та ін.)
▪ розмовний жанр;
▪ акторська майстерність;
▪ циркове мистецтво;
▪ оригінальний жанр;
▪ театри мод.
2. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mini – 3-6 років
Kids – 7-9 років
Children – 10-13 років
Junior - 13- 16 років
Open – від 17 років
Mix- змішана вікова категорія

Вік учасників визначається станом на дату проведення фестивалю.
3. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
▪
▪

▪

Великі форми (від 5 осіб)
Малі форми:
✓ дует
✓ тріо
✓ квартет
Соло

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ
ХРОНОМЕНТАЖ (тривалість номеру):
▪ Великі форми (від 5 осіб) – 3,5 хв;
▪ Малі форми:
✓ дует – 2 хв;
✓ тріо - 2 хв;
✓ квартет – 2,5 хв;
▪ Соло - 1,5 хв.
✓
Вокалісти (солісти, дуети, ансамблі) виконують по одному твору загальною тривалістю не
більше 3 хвилин.
✓
Хореографічні колективи виконують один танець (другий танець по бажанню колективу) в
одній номінації.
✓
Солісти інструменталісти виконують один твір загальною тривалістю до 3 хвилин, а
інструментальні ансамблі не більше 3,5 хвилин.
✓
Колективи оригінального жанру виконують одну композицію тривалістю не більше 3,5 хвилин.
ІІІ. ПОРЯДОК ТА СТРОК РЕЄСТРАЦІЇ
Для участі в конкурсі необхідно надати до 1 лютого 2019 оргкомітету наступні документи:
➢ Список учасників за формою (додаток 1) за адресою: artsummerfest2018@gmail.com
➢ Фото закордонного паспорту туриста.
➢ Бронь у розмірі 100 євро за кожну людину (бронь поверненню не підлягає).
Вся реєстрація конкурсних номерів здійснюється через сайт Міжнародного союзу мистецтв:
www.inua.com.ua, щоб зареєструватись Вам потрібно:
➢ Заповнити форму заявки на кожний номер для участі на сайті www.inua.com.ua до 15 травня
2019 року.
➢ До заявки необхідно прикріпити фонограму конкурсного номеру. Файл фонограми необхідно
підписати великими літерами за прикладом: НАЗВА ТАНЦЮ, НАЗВА
КОЛЕКТИВУ/ШКОЛИ/СТУДІЇ/ПІБ СОЛІСТА, МІСТО/СМТ/СЕЛО - «МЕЛОДІЯ ДОЩУ
ФЕНІКС РІВНЕ». Назва колективу, танцю повинна збігатися з інформацією вказаною в заявці
на участь.
В день проведення фестивалю при собі необхідно мати дублікати фонограм на USB флешнакопичувачах.
Чекати підтвердження реєстрації. Якщо на протязі доби не прийде підтвердження зв'язатись з
оргкомітетом чемпіонату!!!
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
Учасники фестивалю з України всі затрати по харчуванню та проживанню, екскурсії та розважальна
програма покривають за власний кошт.
•

Вартість послуг
Проживання 8 днів /7 ночей (євро)
21.06.2019 р по 28.06.2019 р.
Міжнародний молодіжний центр
"STAR CLUB"

До 01.01.2019

З 01.01.2019

Для дітей учасників фестивалю

260

270

Для дітей не учасників фестивалю

230

240

Діти від 0-5 років

120

130

Для дорослих

270

280

0

0

На 8 осіб – керівник – 0,5 вартості путівки

135

145

Віза для дорослих і дітей (у разі відсутності
біометричного паспорту)

10

10

Застава в готелі (повертається при від'їзді)

10

10

На 15 осіб – керівник – безкоштовно

V. СКЛАД ЖУРІ
Склад журі Фестивалю формується із народних та заслужених артистів, діячів культури і мистецтв,
представників шоу-бізнесу, відомих артистів, композиторів, музикантів, художніх керівників
фестивалів та конкурсів, представників засобів масової інформації. Відомі виконавці та інші діячі
культури, мистецтва.
VІ. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
✓
Оцінювання виступів за кожен номер судді здійснюють за 10-бальною системою з
подальшим виведенням середнього балу. Сума середніх балів суддівської колегії є оцінкою
виступу колективу. Рішення членів журі за результатами кожної номінації оформляється
протоколом.
РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ:
РЕЙТИНГ
ГРАН-ПРІ
Лауреат 1 премії
Лауреат 2 премії
Лауреат 3 премії
Дипломант 1 премії
Дипломант 2 премії
Дипломант 3 премії
✓
✓

СУМА БАЛІВ
від 144 до 160 БАЛІВ
від 128 до 144 БАЛІВ
від 112 до 128 БАЛІВ
від 96 до 112 БАЛІВ
від 80 до 96 БАЛІВ
від 64 до 80 БАЛІВ
від 48 до 64 БАЛІВ

У разі однакової кількості балів вирішальним є рішення голови журі.
Така система оцінювання залишається постійною протягом усього фестивалю.

2) НАГОРОДЖЕННЯ
▪ Всі учасники будуть нагороджені дипломами «за участь»у форматі A4.
▪ Керівники колективів нагороджуються офіційною подякою фестивалю.
▪ Переможці конкурсу отримують титули – Гран-прі, І, ІІ, ІІІ, премії.
▪ Учасники конкурсу отримують дипломи лауреатів та дипломантів.
▪ Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає.
➢
За бажання колектив може додатково придбати медалі та кубки (за попереднім
замовленням)!!!

VІІ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
✓ Розмір сцени: 10 * 10 м.
✓ Звук професійний 10 кВт.
✓ Вхід учасників за лаштунки не раніше ніж за два номера до їхнього виходу.
✓ Перед початком конкурсу необхідно обов'язково перевірити музику в звукорежисера.
✓ Будь-яка Рекламно-інформаційна діяльність на фестивалі без попередньої згоди
організатора заборонено!
✓
✓
✓
✓

Організатор залишає за собою право об'єднувати номінації, категорії і стилі.
Організатор залишає за собою право змінювати тривалість і формат проведення заходу.
Організатор залишає за собою право вносити зміни до положення без попередження.
Всі спірні питання, зв'язані з виступом учасників фестиваля, вирішуються організаторами
фестиваля у робочому порядку.
ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ

• 1 день
21.06.2019р. Заселення після 14:00. Прибуття, розміщення учасників і гостей фестивалю. Вечеря.
Зустріч з представниками оргкомітету, реєстрація, вручення офіційної програми фестивалю та
подарунків від організаторів кожному керівнику. Вільний час. Анімація біля сцени. Дискотека.
• 2 -день
22.06.2019р. Сніданок. Відпочинок на морі. Обід. Репетиції за графіком. Відпочинок біля басейна
(анімація). Вечеря. Вечір знайомств з колективами та членами зіркового жюрі. Вручення брендових
подарунків фестивалю кожному учаснику. Батл кричалок – «Best team Art summer fest». Нагородження
найкращої команди. Дискотека.
• 3-день
23.06.2019р. Сніданок. Відпочинок на морі. Знайомство з майданчиком, технічними службами,
консультації. Обід. Репетиції за графіком. Вечеря. Дискотека і захід за планом (анімація біля сцени).
• 4-день
24.06.2019р. Сніданок. Відпочинок на морі. Обід. Репетиції за графіком. Вечеря. Урочисте відкриття
фестивалю. Конкурсний день. Проведення конкурсної програми.
• 5-день
25.06.2019р. Сніданок. Відпочинок на морі. Обід. Відпочинок біля басейна (анімація). Вечеря.
Церемонія нагородження та концерт хедлайнерів фестивалю, флеш моб. Для керівників святковий
фуршет з організаторами та зірковими членами журі. Дискотека.
• 6-день
26.06.2019р. Сніданок. Відпочинок на морі. Майстер класи за графіком. Обід. Відпочинок біля басейна
(анімація). Майстер класи за графіком. Вечеря. Дискотека і захід за планом (анімація біля сцени).
• 7-день
27.06.2019р. Сніданок. Відпочинок на морі. Майстер класи за графіком. Обід. Відпочинок біля басейна
(анімація). Майстер класи за графіком. Вечеря. Гавайська вечірка на пляжі (дрес код).
• 8-день
28.06.2019р. Сніданок. Відпочинок на морі. Звільнення номерів до 12:00. Обід. Від'їзд учасників
фестивалю.
МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ:
Міжнародний молодіжний центр "STAR CLUB" розташований в південній частині курортного
комплексу Сонячний берег, за 250-300м. від моря, в 2 новозбудованих готелях. Табір охороняється
цілодобово - доступ стороннім особам заборонений, територія табору - огороджена.
У зоні пляжу - рятувальники і безкоштовні парасольки, пісок тут приємний і золотистий, вода
дивовижно чиста, а морське дно без каміння і дає можливість зайти далеко в море.
ІНФРАСТРУКТУРА:
✓ 1 великий басейн (розміри 18м. на 9м., глибина - 1.30м), 2 маленькі басейни (9м. на 3.50м.,
глибина - 1м.);

✓ Обладнані волейбольний та футбольний майданчик з трав'яним покриттям (розмірами 40м. на
20м.)
✓ Спортивний басейн для плавців: розмір 25м. х 12,5м., 5 доріжок. (Знаходиться за 50 метрів від
табору);
✓ Спортивний басейн для плавців: розмір 50м. х 25м. (знаходиться на 500 метрів від табору);
✓ Великий критий зал (250 кв.) - З паркетною підлогою для заняття танцями, для гуртків і цікавих
ігор, розважальних заходів, денних і вечірніх програм і анімації, тренувань танцювальних
колективів, зал для демонстрації фільмів;
✓ професійний хореографічний зал, розміром 14 х 12 метрів, висота залу 7 метрів, він обладнаний:
дворівневими верстатами, дзеркалами, професійною підлогою для балету, гімнастів,
танцювальних колективів, акробатів, єдиноборств;
✓ Сцена з дерев'яним покриттям (8м. на 10м.) для тренувань і виступів танцювальних колективів
під час фестивалів;
✓ 1 ресторан з відкритою терасою на 400 місць;
✓ Кафе-бар біля басейну;
✓ Приміщення для гуртків і занять;
✓ Інтернет (за дод. плату);
✓ Комп'ютери з іграми і виходом в інтернет, ігрові автомати;
✓ Медичне обслуговування: медичний кабінет з ізолятором працює цілодобово. У таборі
кваліфікований медичний персонал. Невідкладна медична допомога надається без обмежень і
цілодобово. Медичний центр має в своєму розпорядженні швидку допомогу. При необхідності
хворого транспортують до лікарні в 2 км від табору, 5 хв. їзди. Всі медичні послуги
оплачуються страховими компаніями. Медична страховка для дітей є необхідною;
✓ Обмін валюти.
В кожному номері: кондиціонер, номер - 2 або 3 кімнати по 3 або 4 ліжка в кімнаті, приліжкові
тумбочки, столик, телевізор, холодильник, дзеркало, шафа для одягу, WC (душ / туалет), великий
балкон.
Харчування:
✓ шведський стіл (немає алкогольних напоїв):
✓ сніданок 08.00 -10.00,
✓ обід 12.00 -14.00,
✓ підвечірок 16.00,
✓ вечеря 18.00-20.00
✓ цілий день мінеральна вода
Для отримання більш детальної інформації, а також всі новини та оновлення на сайті
www.inua.com.ua
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ
(INTERNATIONAL UNION OF ARTS)
Голова правління Манкиш Світлана - +38 (095) 368 60 17
Заступник голови правління Чобан Наталя - +38 (095) 511 41 77
Адреса: Україна, 58022, м. Чернівці, вул. Головна,122 А
E-mail: artsummerfest2018@gmail.com
Сайт: www.inua.com.ua

Додаток 1
ЗАЯВКА НА БРОНЮВАННЯ
Назва коллективу: _____________________
Місто: ________________________________
Керівник: _____________________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПРІЗВИЩЕ
(латиницею)

ІМ'Я
(латиницею)

ДАТА
НАРОДЖЕННЯ

ПАСПОРТНІ
ДАНІ

