ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу культури
та туризму Маловисківської міської
ради
________________ Ю.Рижикова
«___» квітня 2018 р. №________

ПОЛОЖЕННЯ
про відкритий регіональний фестиваль
патріотичної та авторської пісні
«Дорога до миру»
І. Загальні положення
1.1. Відкритий регіональний фестиваль патріотичної та авторської
пісні «Дорога до миру» (далі — Фестиваль) проводиться один раз на 2 роки у
липні місяці на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної
громади Кіровоградської області.
1.2. Засновниками та організаторами фестивалю є відділ культури та
туризму Маловисківської міської ради; Кіровоградська обласна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів),
Маловисківська районна організація Української Спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), обласна громадська спілка «Рада
учасників бойових дій, інвалідів війни,членів сімей загиблих та волонтерів
«Патріот», за підтримки департаменту культури, туризму та культурної
спадщини
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації,
Кіровоградського обласного Центру народної творчості.
1.3. Метою Фестивалю є розвиток та популяризація кращих традицій
української національної пісенної творчості, зокрема, авторської пісні як
важливого засобу
морального, патріотичного, естетичного виховання
молоді, налагодження співробітництва з державними та громадськими
ветеранськими організаціями щодо задоволення соціальних та культурнодозвіллєвих потреб ветеранів війни та створення умов для розвитку їх
творчого потенціалу.
1.4. Завданнями Фестивалю є:
об’єднання талановитих авторів і виконавців патріотичної пісніучасників бойових дій; творчих колективів, молоді та інших з метою
підняття поваги у суспільстві до воїнів-захисників Вітчизни;
надання можливості вокальним аматорським колективам і окремим
виконавцям реалізувати свій патріотичний і творчий потенціал;

пошук, розкриття та підтримка творчих здібностей композиторівпіснярів, виконавців авторської пісні, створення умов для популяризації
творчості нових талановитих авторів і виконавців, які виступають у жанрі
бардівської та патріотичної пісні серед різновікових верств населення
громади.
1.5. У рамках проведення Фестивалю відбуваються :
урочисте відкриття Фестивалю;
концертна програма «Дорога до миру»;
виставка озброєння воїнів-захисників «На сторожі миру»;
виставка технічної творчості «Діти-творці миру»;
частування традиційними українськими стравами;
показові виступи з технік бойових мистецтв « Майбутній воїн».
ІІ. Умови та порядок проведення Фестивалю
2.1.Фестиваль не є конкурсним.
2.2. У Фестивалі беруть участь:
аматорські вокальні колективи, музичні акустичні та рок-гурти,
окремі солісти, автори-виконавці патріотичної пісні;
вихованці військово-спортивних клубів, що демонструють техніки
бойових мистецтв;
вихованці гуртків технічної творчості.
2.3. До участі у концертній програмі Фестивалю також запрошуються
професійні творчі колективи, солісти, автори-виконавці, композитори, поетипіснярі, які працюють у жанрі патріотичної та авторської пісні.
2.4. Вокальні, музичні акустичні колективи та солісти виконують по 2
пісні патріотичного, військово-патріотичного спрямування українських
поетів та композиторів, місцевих авторів або створених самими у будьякому інструментальному супроводі або a cappella. Для супроводу також
можливе використання якісної фонограми «мінус», записаної на цифровому
носії.
2.5. Виконавці авторської пісні представляють 2 власні твори: одну
пісню патріотичного, військово-патріотичного спрямування; другу – за
власним вибором.
2.6. Концертна програма рок-гуртів повинна бути патріотичного,
громадянського спрямування. Тривалість виступів рок-гуртів – до 20 хвилин.
2.7. Під час виступу творчі колективи демонструють майстерність
виконання, сценічну культуру, відповідні сценічні костюми, якісний
музичний супровід.
2.8. Вихованці військово-спортивних клубів беруть участь у показових
виступах з технік бойових мистецтв «Майбутній воїн».

2.9. Вихованці гуртків технічної творчості демонструють власноруч
виготовлені моделі техніки в рамках виставки «Діти – творці миру».
2.10. До участі не допускаються колективи, які у своїх виступах прямо
чи опосередковано пропагують культ насилля та жорстокості, провокують
розпалювання національної, соціальної, релігійної, громадянської чи іншої
форми ворожнечі.
2.11. Участь у фестивалі безкоштовна.
ІІІ. Порядок подання заявок
3.1.Учасники Фестивалю надають організаторам заповнену анкетузаявку (додається); до 2 липня 2018 року за адресою:Відділ культури та
туризму Маловисківської міської ради, вул. Центральна, 105, м.Мала Виска
26200.
Контактні
телефони:
095-586-55-13;
066-198-79-23
e-mail: mv_mvk@ukr.net
ІV. Заохочення учасників
4.1.Учасники Фестивалю нагороджуються дипломами та пам’ятними
подарунками.
4.2. Оргкомітет має право відзначати учасників Фестивалю
спеціальними нагородами від підприємств та організацій, а також фізичних
осіб, відповідно до чинного законодавства.
V. Інформаційне забезпечення Фестивалю
Інформаційна підтримка Фестивалю забезпечується через мережу
Internet та шляхом залучення представників преси, телерадіокомпаній,
інформаційних служб, інших організацій будь-якої форми власності з правом
висвітлення подій.
VІ. Фінансування Фестивалю
6.1.Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок коштів,
передбачених Програмою розвитку культури Маловисківської міської
об’єднаної територіальної громади, Програми забезпечення культурномасових заходів Маловисківської міської ради та її виконавчих органів на
2016-2020 роки.
6.2.Витрати на проїзд, харчування учасників забезпечують організації, що
їх відряджають.
6.3. Для забезпечення підготовки та проведення Фестивалю в
установленому порядку залучаються кошти з інших джерел і надходжень, не
заборонених законодавством.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участь у регіональному фестивалі патріотичної та авторської пісні
«Дорога до миру»
1. Учасник________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Назва установи, яку представляє учасник ___________________________
_______________________________________________________________
3. Кількість виконавців___________________________________________
4. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ______________________________
_______________________________________________________________
5. Кількість акомпануючого складу, склад інструментів ______ ___________
____________________________________________________________ або
фонограма "мінус»_____________________________________________
6. Прізвище, ім’я, по-батькові концертмейстера чи керівника оркестру
_______________________________________________________________
7. Адреса, контактні телефони,факс __________________________________
__________________________________________________________________
8. Нагороди, яскраві сторінки творчої діяльності
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Концертна програма:
Назва твору

Автор музики
(повне ім’я,
прізвище)

Автор тексту
(повне ім’я,
прізвище)

Автор обробки
(повне ім’я,
прізвище)

Тривалість
виступу

Керівник установи,
що відряджає колектив ______________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові, займана посада)

Дата ―___‖ _______________ 20___ р.

Підпис

