ПОЛОЖЕННЯ
про фестиваль меду «МЕДОВИЙ СПАС»
м. Хмельницький
Хмельницький фестиваль меду «Медовий спас» (надалі – Фестиваль)
проходить 17 – 19 серпня 2018 року в міському парку культури і відпочинку
імені М. К. Чекмана. Проводиться щорічно у серпневі вихідні близько дати
Яблучного Спасу.
Засновники – організатори Фестивалю
Фестиваль заснований Хмельницькою міською радою у 2016 році.
Організаторами Фестивалю є:
- управління культури і туризму Хмельницької міської ради;
- управління торгівлі Хмельницької міської ради;
- КП «Парки та сквери м. Хмельницького»
ГО «Спелеологічний клуб «Атлантида»
Мета Фестивалю
Фестиваль ставить за мету:
- популяризувати цілющі властивості меду для організму людини, іншої
оздоровчої продукції бджільництва;
- підтримувати та сприяти розвитку бджільництва у місті
Хмельницькому та Хмельницькій області;
- заохочувати жителів міста до вживання натурального продукту у
вигляді меду та медових виробів.
Програма та умови участі у Фестивалі
Участь у Фестивалі беруть пасічники та їх громадські об’єднання
незалежно від місця проживання та реєстрації; науковці, краєзнавці,
фотомитці, які мають напрацювання, пов’язані з тематикою фестивалю;
народні майстри, фольклористи, мистецькі колективи, окремі виконавці.
Заявки на участь у Фестивалі
бджолярів (пасічників), майстрів
декоративно – ужиткового мистецтва подаються до 1 серпня поточного року
до оргкомітету за Google-формою https://goo.gl/forms/iSsF88qtiG7kQfRt2
або за електронною адресою: trade@rada.khmelnytsky.com чи поштовою

адресою:
Управління торгівлі
вул. Грушевського, 88
м. Хмельницький
29000
Тел.: (0322) 65-61-26, 65-11 -41
Програма Фестивалю включає виставку – ярмарок продукції
бджільництва, виробів декоративно – ужиткового та образотворчого
мистецтва, тематичні фотозони, проведення майстер – класів; спортивних
змагань, ігор та вікторин, просвітницьких заходів, що пов’язані з читанням та
книгами,
організацію медової освітньої
школи з лекціями та
інформаційними презентаціями про властивості меду та особливості
розведення бджіл, частування хмельницьких кулінарів та рестораторів тощо.
Програма може змінюватися і наповнюватися новими цікавими заходами.
Місцем проведення Фестивалю обрано центральний парк культури та
відпочинку
імені
М.Чекмана,
розташований
на
правому
березі Бузького водосховища, площею 140 га. Це дає змогу організувати
близько 10 різноманітних тематичних локацій для людей різного віку та
уподобань.
Відзнакою Фестивалю – є диплом учасника Фестивалю.
Фінансування Фестивалю
Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету, а також коштів з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.

