ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА
ЧЕТВРТОМ МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРАУ ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
„ЏИВЏАН ФЕСТ“
18.-19. МАЈ. 2019. – ВРЊАЧКА БАЊА – СРБИЈА
ОРГАНИЗАТОР:ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА, КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Место одржавања програма:
ХАЛА СПОРТОВА “ВЛАДЕ ДИВАЦ“ –Врњачка Бања са почетком у 19 часова, а долазак
друштава је предвиђен најкасније до 13 часова.
Техничко-тонска проба: 14:00 – 17:00, свако друштво има 10 минута на располагању.
Пре почетка програма предвиђен је дефиле на Врњачкој променади и групно фотографисање
учесника, уколико временски услови то дозволе.
Дозвољена је музичка пратња уз оркестар, а такође дозвољена је употреба ЦД-а.
Максимално време наступа 10 минута. Уз пријаву је потребно навести назив кореографије, аутора
кореографије, као и имена и презимена уметничког руководиоца, кореографа и шефа оркестра.










УСЛОВИ УЧЕШЋА:
18. МАЈА.2019. – ДЕЧИЈИ АНСАМБАЛ - такмичарског карактера
Фестивал је такмичарског карактера - могу учествовати деца старости од 7-15 година, а
друштво може пријавити и више дечијих ансамбала.
Број учесника по ансамблу није ограничен.
Дозвољена је музичка пратња уз оркестар, а такође дозвољена је употреба ЦД-а.
Фестивал ће пратити стручни жири који ће након завршног програма доделити пехаре и
дипломе за најбоље ансамбле (кореографија која је најближа извору, најбољи костим
прилагођен дечијем узрасту, најбоље певање у кореографији, прво, друго и треће освојено
место). Детаљи у вези такмичења биће достављени благовремено, када буде завршено
пријављивање група, а најкасније 30 дана пре фестивала).
Обезбеђен је бесплатан паркинг простор за аутобусе, а свако друштво добија свог пратиоца.
Потребно је да свако друштво понесе таблу са натписом ансамбла.
Предвиђене су дипломе, мајице, и заједничка фотографија.

КОТИЗАЦИЈА по учеснику је 700 дин. а обухвата трошкове организације ( сваки куд добија
диплому за учешће и заједничку фотографију, а сваки учесник мајицу и сендвиче).
.
19.МАЈА.2019. –ПРВИ АНСАМБАЛ - такмичарског карактера
 Фестивал је такмичарског карактера – учешће могу узети фоклорни ансамбли (први
ансамбал). Максимални број чланова једне групе је 50.
 Дозвољена је музичка пратња уз оркестар, а такође дозвољена је употреба ЦД-а.
 Фестивал ће пратити стручни жири који ће на завршној вечери доделити пехаре и дипломе за
најбоље ансамбле (најбоља кореографија, најбољи сценски наступ, најбољи костими, прво,
друго и треће освојено место) Детаљи у вези такмичења биће достављени благовремено, када
буде завршено пријављивање група, а најкасније 30 дана пре фестивала).
 НАГРАДА ЗА ПРВО ОСВОЈЕНО МЕСТО ЈЕ БЕСПЛАТАН СМЕШТАЈ И УЧЕШЋЕ
ПОБЕДНИЧКОГ АНСАМБЛА ЗА 2020. ГОДИНУ (бесплатан смештај за 20 особа на бази
полупансиона у Врњачкој Бањи и фестивалска котизација)





Ансамбли су обавезни да понесу транспаренте са својим именом и заставом земље из које
долазе.
Група је обавезна да брине о безбедности својих чланова, као и о понашању приликом свих
других активности.
Број места је ограничен, па ће предност имати ансамбли који први изврше резервацију.

КОТИЗАЦИЈА:
Котизација за учешће је 700 динара по особи, а обухвата трошкове организацијеи вечеру са држењем
у ресторану: 300 грама роштиља по особи, помфрит, салату, сок. Сваки учесник добија мајице, а
КУД диплому за учешће и заједничку фотографију.
Котизација се плаћа по доласку организатору фестивала.
Пријављивање се врши попуњавањем пријавног формулара прослеђен од стране организатора, а
најкасније до 15. априла. 2019. на е-маил друштва:festivalvrnjackabanja@gmail.comили на
телефоне:Марија Рајковић Ћосић 062-63 51 63; Сања Цветковић 063-71 76 270

НАПОМЕНА:
За културно уметничка друштва која долазе из иностранства или друштва која желе да имају
преноћиште, потребно је да нас на време контактирају због организације смештаја.

WEB:http://www.kzmvbanja.com/Е-mail: festivalvrnjackabanja@gmail.com
tel: Organizatori +381062 63 51 63, +381 063 71 76 270,
https://www.facebook.com/Festival-folklora-Dzivdzan-fest

