
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Відкритого міського рок-фестивалю «пРОсКурів-фест» 

 

1. Загальні положення. 

Відкритий міський рок-фестиваль «пРОсКурів-фест» (далі - Фестиваль)  проводиться 

раз на два роки у м. Хмельницькому. 

Засновниками фестивалю є: 

- управління культури і туризму Хмельницької міської ради; 

- любительське об’єднання «Простір» Хмельницького міського будинку культури,  

за підтримки Хмельницької молодіжної громадської організації «Хмельницька асоціація 

ініціативної молоді «Проскурів». 

 

2. Мета і завдання Фестивалю. 

Метою є: 

- розвиток та популяризація вітчизняної молодіжної культури, андеграунду; 

- допомога у творчому розвитку талановитій молоді, зростанні професійного рівня 

рок-виконавців м. Хмельницького, пропаганда україномовної рок-музики; 

- пропаганда здорового способу життя;  

- утвердження бережливого ставлення до довколишнього середовища; 

- пропагування та піднесення української національної ідеї, правової свідомості;  

- дотримання авторських прав у царині програмного забезпечення, аудіо та 

відеопродукції. 

Основними завданнями є:  

- оригінальне відтворення традицій, звичаїв та обрядів; 

- оволодіння традиційною манерою виконання в середовищі  рок-колективів; 

допомога обдарованій молоді у просуванні на музичний «ринок» власного музичного 

продукту, виховання та ствердження справжнього українського аматорського мистецтва 

серед молоді м. Хмельницького. 

 

3. Програма та умови участі. 

Програма Фестивалю передбачає проведення відбіркових турів та, безпосередньо, 

фінального гала-концерту Фестивалю.  

Підготовчу роботу, організацію та проведення Фестивалю здійснює оргкомітет, що 

затверджується фестивальною радою. 

У рамках Фестивалю відбувається конкурсне прослуховування, що охоплює усі стилі та 

напрямки сучасної рок-музики.  

Номінації Фестивалю: 

- «Авторська музика»; 

- «Кавер-проект». 



Для участі у Фестивалі гурт записує три демо-версії творів, що будуть представлені на 

фестивалі (оргкомітет використає їх для організації відбіркового голосування). Гурти, які 

наберуть найбільшу кількість вподобань, проходять у фінал. 

 Гурт, що пройшов у фінал готує програму на 20-30 хв. (3-5 композицій), а виконавець 

3-4 композицій під фонограму (-1). 

Оцінюється: професійний рівень виконання, аранжування, зміст текстів, вміння 

працювати  з публікою, оригінальність. 

Учасниками Фестивалю можуть бути гурти чи окремі виконавці, що представляють 

традиційну рок-культуру, та інші колективи, відібрані оргкомітетом Фестивалю.  

 

Бажаючим брати участь у фестивалі потрібно: заповнити заявку-анкету (у довільній 

формі), додати до неї  фото конкурсанта, творчу біографію, демо-записи (за наявності, аудіо 

чи відео формату) і подати на адресу фестивалю:    

м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 43,  

                                    конт. тел.: +38 (063) 358-31-44, +38 (0382) 79-56-01,   

електронна адреса: shcherbanyuk@bigmir.net  

 

УВАГА! Оргкомітет має виключне право відбору учасників фестивалю по кількості, 

професійному рівню, жанровій приналежності, а також, на визначення послідовності (день, 

час) виступу учасників. 

Лауреати та дипломанти фестивалю отримують дипломи та пам’ятні сувеніри.  

Рішення журі є остаточним та обговоренню не підлягає. 

 

4. Фінансування Фестивалю. 

Фінансування здійснюється  за рахунок центральної та місцевої виконавчих влад у 

межах асигнувань, передбачених у державному та місцевому бюджетах на відповідний рік, 

благодійних внесків, спонсорської допомоги, залучених інших джерел та надходжень, що не 

заборонені чинним законодавством України. 

ОРГКОМІТЕТ 

 

 


