
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Хмельницький рок-фестиваль  

«Rock & Buh – 2018» 

 

1. Загальні положення фестивалю 

Рок-фестиваль «Rock& Buh – 2018»  (далі - Фестиваль)  проводиться 25-27 травня 

у  

м. Хмельницький. 

Засновником Фестивалю є управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради. 

Організаторами Фестивалю є: управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради та рок-гурти «Мотор’Рола», «Чумацький шлях», «Станза», ГО 

«Територія» та ГО «Спелеологічний клуб «Атлантида», Хмельницький міський 

будинок культури.  

Вирішення питань організації та проведення Фестивалю здійснюється 

колегіально на засіданнях Фестивальної ради. 

 

2. Мета і завдання Фестивалю 

Метою Фестивалю є: 

- розвиток та популяризація сучасної молодіжної культури; 

- допомога у творчому розвитку талановитій молоді, зростанні 

професійного рівня рок-виконавців, пропагування україномовної рок-

музики; 

- розширення творчих зв’язків між музичними гуртами; 

- пропагування здорового способу життя; 

- утвердження бережливого ставлення до навколишнього середовища; 

- пропагування та піднесення української національної ідеї, правової 

свідомості;  

- створення позитивного культурного іміджу міста Хмельницького; 

- дотримання авторських прав у царині програмного забезпечення, аудіо та 

відеопродукції. 

Основними завданнями є:  



- допомога обдарованій молоді у просуванні на музичний «ринок» 

власного музичного продукту;  

- виховання та ствердження справжнього українського аматорського 

мистецтва серед молоді. 

3. Програма та умови участі 

До участі у Фестивалі запрошуються виключно музичні гурти з «живим» 

акомпанементом.  Програма Фестивалю передбачає проведення відбору 

учасників згідно з поданими заявками за Google-формою шляхом 

прослуховування музичного матеріалу. Прослуховування охоплює всі стилі та 

напрями сучасної рок-музики. Оцінюється: професійний рівень виконання, 

аранжування, зміст текстів, вміння працювати з глядачем, оригінальність. 

Разом з тим, гурти для участі у Фестивалі також можуть бути обрані шляхом 

онлайн-голосування: гурти, які наберуть найбільшу кількість вподобань.  

УВАГА! Фестивальна рада має виключне право щодо встановлення кількості 

учасників Фестивалю, відбору їх за професійним рівнем, жанровою належністю, а 

також черговості виступів (день, час). Фестивальна рада залишає за собою право 

запрошення на Фестиваль як гуртів та виконавців, що представляють традиційну 

рок-культуру, так і інших колективів. 

Учасники Фестивалю отримують фестивальні сувеніри, а також інші відзнаки 

за рішенням Фестивальної ради. Рішення Фестивальної ради є остаточним та 

обговоренню не підлягає. 

 

 

 

4.  Фінансування Фестивалю 

Фінансування Фестивалю здійснюється  за рахунок коштів міського бюджету 

та інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством. 

 

 

 

 

Подати заявку на фестиваль «Rock&Buh – 2018» можна заповнивши 

Google-форму https://goo.gl/forms/B0hLcgQ5RlGA3IrO2 

 

 

Фестивальна рада 

 

 

https://goo.gl/forms/B0hLcgQ5RlGA3IrO2

