
ПОЛОЖЕННЯ 

про міський фестиваль-конкурс на краще дитяче свято 

«ГУЛЯНОЧКА» 

 

1. Загальні положення 

1.1.  Міський фестиваль-конкурс на краще дитяче свято «Гуляночка» (далі – Фестиваль-

конкурс) проводиться під час літніх шкільних канікул у місті Хмельницькому. 

1.2. Фестиваль-конкурс є засобом для пошуку нових форм та особливостей проведення дитячих 

культурно-розважальних заходів, що є поєднанням концертних виступів, конкурсів, ігор та 

різноманітних майстер-класів, у яких  організація – конкурсант має змогу 

продемонструвати розмаїття власних творчих здобутків у проведенні конкурсної дитячої 

програми.  

1.3. Організаторами Фестивалю-конкурсу є: Хмельницька міська рада, управління культури і 

туризму Хмельницької міської ради, Хмельницький міський будинок культури. 

 

2. Завдання та мета фестивалю-конкурсу. 

2.1. Фестиваль-конкурс проводиться з метою організації у місті змістовного дозвілля дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, їх національного виховання, активного 

відпочинку.  

2.2. Завдання Фестивалю-конкурсу: 

 - широке залучення установ та колективів, окремих професіоналів, які діють у сфері 

виховання дітей, до участі у Фестивалі-конкурсі, налагодження взаємозв’язків, тісної 

співпраці та творчих відносин між усіма учасниками;  

 - виявлення та підтримка молодих талантів в організаціях, клубах, установах різних форм 

власності в місті Хмельницькому та сприяння щодо реалізації їх творчого потенціалу;  

 - удосконалення системи науково-методичного та організаційного керівництва процесом 

художньої творчості, залучення професіоналів та визнаних митців до творчої співпраці з 

юними аматорами, надання їм фахової допомоги;  

 - формування естетичних ідеалів та почуття прекрасного, високої індивідуальної 

естетичної культури, популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного 

дозвілля, обмін досвідом між творчими колективами міста. 

 

3. Умови проведення фестивалю-конкурсу. 

3.1. До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються комунальні та приватні установи та 

організації, у т.ч. спортивні школи, загальноосвітні навчальні заклади,  професійно-

технічні та позашкільні навчальні заклади, ВУЗи, громадські організації, клуби за 

інтересами, студії, художні колективи, а також окремі професіонали та ініціативні групи. 

3.2.  Заявки на участь у Фестивалі-конкурсі надсилаються за адресою:   

        https://goo.gl/forms/0DuXJzyuWOX9683g2 

3.3. Фестиваль-конкурс представляє проведення кожним учасником у встановлений вихідний 

день авторської розважальної програми для дітей «Гуляночка» із використанням 

звукопідсилювальної апаратури на майданчику біля кінотеатру імені Т.Г.Шевченка 

тривалістю до 1 год. 30 хв.  

3.4. Організатори Фестивалю-конкурсу проводять відеозйомку конкурсної програми для 

розміщення у ЗМІ та сторінці Хмельницької міської ради у соціальній мережі Facebook з 

метою Інтернет - голосування на визначення переможців.  

 

4. Нагородження переможця фестивалю - конкурсу 

4.1. Оголошення результатів Фестивалю - конкурсу  оприлюднюються на офіційних 

сайтах Хмельницької міської ради та управління культури і туризму, у засобах масової 

інформації. 

4.2.Переможцем Фестивалю - конкурсу є особа (колектив), яка набрала найбільшу 

сумарну кількість вподобань у мережі Інтернет.  

4.3. Переможець нагороджується цінним подарунком.  

 

5. Фінансові умови 

https://goo.gl/forms/0DuXJzyuWOX9683g2


5.1. Фінансування Фестивалю – конкурсу здійснюється за рахунок коштів 

цільового фонду Хмельницької міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


