
ПОЛОЖЕННЯ 
про І міський фестиваль-конкурс з вуличних танців 

«НЕСТРИМНИЙ ПОТІК» 
 

1. Загальні положення. 
1.1. І міський фестиваль-конкурс з вуличних танців «Нестримний потік», (далі – Фестиваль-

конкурс), проводиться з метою розвитку самодіяльного хореографічного мистецтва, 
залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до діяльності культурно-освітніх 
закладів і аматорських колективів, налагодження творчих зв’язків між хореографічними 
колективами міста.  

1.2. Фестиваль-конкурс спрямований на пошук нових форм та особливостей проведення 
майстер-класів хореографічного жанру, де кожен тренер/викладач/волонтер – учасник 
має змогу продемонструвати власні творчі навички у танцювальному мистецтві.  

1.3. Організаторами Фестивалю-конкурсу є: управління культури і туризму Хмельницької 
міської ради, Хмельницький міський Будинок культури, Хмельницька асоціація 
ініціативної молоді «Проскурів».  

1.4. Відкриття, конкурсні виступи та Гала-концерт відбудуться протягом липня 2018 року на 
сценічних майданчиках міста Хмельницького (вул. Проскурівська).  

 
2. Завдання та мета Фестивалю-конкурсу. 

2.1. Залучення хмельничан до активного відпочинку та розвитку хореографічного мистецтва, 
що виконується не тільки на спеціальних  сценах закладів культури, клубах, але й на 
вулицях, у парках, на відкритому просторі і в місцях відпочинку,  створення нових і 
зміцнення існуючих творчих зв’язків між танцювальними колективами, секціями та  
клубами за інтересами.  

2.2. Виявлення і підтримка молодих талантів поміж тренерів, викладачів хореографічних 
колективів, надання їм можливості реалізувати свій творчий потенціал.  

2.3. Пошук оригінальних зразків вуличної художньої творчості та підвищення художнього 
рівня аматорського мистецтва.  

2.4. Удосконалення системи науково-методичного та організаційного керівництва процесом 
вуличної художньої творчості, залучення визнаних митців, представників професійних 
колективів до творчої співпраці з аматорами, надання їм фахової допомоги.  

2.5. Розвиток естетичних ідеалів до почуття прекрасного, формування високої індивідуальної 
естетичної культури, популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного 
дозвілля та обмін досвідом між творчими хореографічними колективами України.  

 
3. Умови та порядок проведення. 

3.1. До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються представники аматорських хореографічних 
колективів міста, секцій, клубів за інтересами, учні (вихованці) загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, студенти ВУЗів тощо. 

3.2. Організація проведення Фестивалю-конкурсу складається з чотирьох етапів: 
3.2.1. розміщення Положення, анкети у вільний доступ в ЗМІ та мережі Інтернет; отримання 

анкет та відео з майстер-класом (до 3-х хв.), яке буде розміщено на сайті YouTube  для 
проведення голосування; 

3.2.2. відкриття фестивалю-конкурсу, оприлюднення програми з конкурсних майстер-класів, 
оголошення про початок голосування за конкурсантів на сайті управління культури і 
туризму Хмельницької міської ради;  

3.2.3. проведення конкурсних майстер-класів просто неба на відкритих майданчиках, 
голосування за конкурсантів на сайті https://ye.ua.  

https://ye.ua/


3.2.4. гала-концерт Фестивалю-конкурсу, оголошення та нагородження переможців. 
 
3.3. Учасник Фестивалю-конкурсу повинен заповнити анкету, зняти та змонтувати  

відеоролик з майстер-класом (тривалість до 3-х хв.).  

3.4. Вік учасників не обмежений.  

3.5. Порядок проведення конкурсних майстер-класів встановлюється за терміном подачі 
заявки, що фіксується в бланку заявки оргкомітетом фестивалю.  

3.6. Музичний супровід – фонограма -1 з високою якістю звуку. Кожен учасник має провести  
майстер-клас чітко у визначений програмою день, виступ може бути перенесений 
тільки через несприятливі погодні умови.  

3.7. Заявки (бланк додається) надсилаються до «20» травня 2018 року на адресу: 
електронним листом на електронну пошту xmbk_2011@ukr.net, або листом на адресу: 
м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 43, Хмельницький міський будинок культури. 
Телефон для отримання додаткової інформації: 79-56-01, (068)824-21-81 (Сергій 
Щербанюк). 

3.8. До заявки додаються: інформаційний лист з творчою біографією колективу. 

3.9. Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно вимог Закону України 
«Про захист персональних даних».  

 

4. Загальне управління Фестивалем-конкурсом. 
4.1. Загальне управління підготовкою та проведенням Фестивалю-конкурсу здійснює 

управління культури і туризму Хмельницької міської ради, яке формує організаційний 
комітет Фестивалю-конкурсу.  

4.2. Головним виконавчим органом є організаційний комітет, який:  
планує та координує роботу з підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу;  

приймає рішення про умови участі конкурсантів;  

переглядає, фіксує результати голосування в мережі Інтернет та під час конкурсних 
майстер-класів.  

 
5. Визначення і нагородження учасників Фестивалю-конкурсу. 

5.1. Організаційний комітет визначає лауреатів (І, ІІ, ІІІ місце), та дипломантів фестивалю-
конкурсу.  

5.2. За підсумками конкурсу оргкомітет  приймає рішення про присудження Гран-Прі.  

5.3. Усі учасники отримують дипломи.  

5.4. Оргкомітет присуджує спеціальні призи.  

5.5. Організаційним комітетом передбачено нагородження колективів-переможців 
пам’ятними подарунками.  

 
6. Фінансові умови 

6.1. Фестиваль-конкурс є некомерційним заходом.  

6.2. Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на 
відповідний рік, благодійних внесків, спонсорської допомоги, залучених інших джерел 
та надходжень, що не заборонені чинним законодавством України.  

 

 

 

 

 

http://mbox.bigmir.net/compose/1892089951/?cto=90E%2BRkQ%2BF11HJkgrHigJGmuNq6uUuLeOXGSQjMKczGuHro17

