
ПОЛОЖЕННЯ 
про І міський фестиваль-конкурс з соціальних та вуличних танців 

«НЕСТРИМНИЙ ПОТІК» 

 

1. Загальні положення. 

 

1.1. І міський фестиваль-конкурс з соціальних та вуличних танців «Нестримний потік», (далі 

– Фестиваль-конкурс) проводиться з метою комунікації між танцювальними клубами та 

колективами міста, популяризації здорового способу життя та змістовного дозвілля 

мешканців, де кожен тренер/викладач/волонтер – учасник має змогу продемонструвати 

власні творчі навички та навички інших у танцювальному мистецтві.  

Соціальні танці - одна з основних категорій у класифікації танців або танцювальних стилів 

за їх метою, яка характеризується первинною роллю спілкування та комунікації. До 

найпопулярніших відносяться: бачата, кізомба, сальса, маренге, бугі – вугі, свінгові 

танці, аргентинське танго тощо.  

1.2. Організаторами Фестивалю-конкурсу є: управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради, Хмельницький міський будинок культури, Хмельницька асоціація 

ініціативної молоді «Проскурів».  

1.3. Відкриття, конкурсні виступи та Гала-концерт відбудуться протягом липня 2018 року на 

відкритих сценічних майданчиках міста Хмельницького (вул. Проскурівська).  

 

2. Умови та порядок проведення. 

 

2.1.   До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються танцювальні клуби та студії міста. 

2.2. Фестиваль – конкурс представляє собою проведення танцювальними клубами та 

студіями майстер – класу з певного (чи видів) соціальних та вуличних танців.  

2.3.  Організація проведення Фестивалю-конкурсу складається з чотирьох етапів: 

2.3.1. розміщення Положення, анкети у вільний доступ в ЗМІ та мережі Інтернет; отримання 

анкет; 

2.3.2. відкриття фестивалю-конкурсу, оприлюднення програми з конкурсних майстер-класів, 

оголошення про початок голосування за конкурсантів на сайті управління культури і 

туризму Хмельницької міської ради;  

2.3.3. проведення конкурсних майстер-класів просто неба на відкритих майданчиках, 

голосування за конкурсантів на сайті https://www.kult.km.ua 

2.3.4. гала-концерт Фестивалю-конкурсу з показовими виступами учасників оголошення та 

нагородження переможців. 

2.4. Учасник Фестивалю-конкурсу має заповнити анкету. 

2.5. Вік учасників не обмежений.  

2.6. Програма проведення конкурсних майстер-класів встановлюється оргкомітетом 

фестивалю за терміном подачі заявки.  

2.7.  Музичний супровід – фонограма  з високою якістю звуку. Кожен учасник має провести  

майстер-клас чітко у визначений програмою день, виступ може бути перенесений 

тільки через несприятливі погодні умови.  

2.8. Заявки https://goo.gl/forms/aguW2GegZVUv69102 надсилаються до «20» червня 2018 

року. 

 

3. Загальне управління Фестивалем-конкурсом. 

 

3.1. Організацію та проведення Фестивалю-конкурсу здійснює організаційний комітет, який  

- -конкурсу;  

- конкурсантів;  

https://www.kult.km.ua/
https://goo.gl/forms/aguW2GegZVUv69102


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

майстер-класів.  

 

4. Визначення і нагородження учасників Фестивалю-конкурсу. 

 

4.1. Переможці фестивалю – конкурсу визначаються шляхом Інтернет – голосування за 

найбільшою кількістю вподобань після перегляду відео  майстер – класів учасників.  

4.2. Усі учасники отримують дипломи.  

4.3. Переможці нагороджуються  пам’ятними подарунками.  

4.4. Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно з вимогами Закону 

України «Про захист персональних даних».  

 

 

5. Фінансові умови 

 

5.1. Фестиваль-конкурс є некомерційним заходом.  

5.2. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


