
 
С Т А Т У Т 

на Конкурса за автентични песни и танци „Фолклор от извора“, провеждащ се в рамките на „ПРАЗНИКА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА, ЗДРАВЕТО И КРАСОТАТА“ 26.08.2016г.-27.08.2016г с. Минерални бани обл. Хасково 
I.Организатори 

 ОбщинаМинералнибани, област Хасково 
 НЧ „Заря-1957“ с.Минералнибани 

II.Основницели 
1. Да способства съхранението и популяризацията  на изворния, автентичен фолклор на България. 2. Да представи богатството и пъстротата на българското фолклорно изкуство. 3. Да опази живо духовното,  културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни.  4. Да разшири присъствието на фолклорното,танцово, словесно и музикално – песенно изкуство в съвременния живот и да предостави възможност за изява и обществено признание на многобройните колективи.  5. Да запали родолюбива искрица в младото поколение, да насърчи приемствеността между поколенията в областта на българският фолклор и традиции.  6. Да популяризира Община Минерални бани, като атрактивна туристическа дестинация с безценните качества на топлите минерални извори и с  богатите си археологически находки,  като място съчетало по невероятен начин древност и съвремие. 

III.Условия за участие 
Фестивалът ще се проведе на 26 и 27 Август 2016г. на лятната сцена в центъра на с.Минерални бани,обл. Хасково. Право на участие имат всички самодейни колективи и индивидуални изпълнители в следните раздели и възрастови групи: 
 Първа възрастова група – до 18 год. 
 Втора възрастова група – над 18 год. 

 
 



 
 
РазделI„Песенно – музикален фолклор” 

A. Индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти(до двама човека от колектив) 
Всеки  участник в рамките на 5 минути трябва да представи: 

 За певците – две народни песни  
 Бавна –  два куплета 
 Бърза – три куплета 

Забележка : За първа възрастова група – до 18 год. може две бързи песни, едната от които да е  задължително от Тракийската фолклорна област. 
 За инструменталистите – една или две пиеси (по избор)  
B. Певчески групи за автентичен фолклор– групите изпълняват две песни от 

съответния регион с времетраене до 10 мин. 
C. Групи за народни обичаи  - представяне на народен обичай с времетраене до 10 мин.  

Раздел II„Танцово музикален фолклор”– танцови групи, клубове и ансамбли,представящи автентични хора от съответния регион.  
A. Танцови групи, клубове и школи– времетраене до 10 мин. 
B. Ансамбли – времетраене до 15 мин. 

 
Раздел III „ Словесен фолклор” 

A. Индивидуални изпълнители  
B. Групи 

Представящи народни приказки,  поговорки, гатанки и легенди.  
Жури – изпълненията ще бъдат оценявани от професионално жури в областта на 
фолклора 
 
 



 
V. Награден фонд   
 Грамота за участие на всички участници в конкурса 
 Присъждат се първа втора и трета награда във всеки раздел и възрастова група 
 Медали и парична награда за класираните на първите три места  

VI. Обща информация  
 Заглавията и реда на изпълненията следва да бъдат посочени в заявката за участие. Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки.  Молим, съобразете  се с това изискване, за да се избегнат недоразумения във фестивалните дни!!!  
 Изпълнители и групи просрочили посоченото в регламента времетраене на изпълненията ще бъдат дисквалифицирани. 
 Не се допускат  изпълнения представени на предходния конкурс.  
 Организаторите  подготвят реда на програмата, но си запазват правото на промени. Регистрацията на участниците и запознаването им с реда на  сценария се извършва веднага след пристигането, преди началото на Конкурса.  
 Всеки участник изпраща Заявка  за участие по приложения Образец. Срокът за подаването и е 15.08.2016г.Програмата за реда на участие ще бъде оповестен след 20.08.2016г на интернет страницата на община Минерални бани www.mineralnibani.bg 
 Всички участници са длъжни да се регистрират един час преди изявата им на Регистрацията. 
 Всички пътни и дневни разходи, са за сметка на участниците или на институциите, които представят. Желаещите да нощуват в Минерални бани, могат да се възползват от наличната хотелска база.  
 Съпровод – по желание, осигурен от участниците на живо или синбек( на СD или флаш памет)   След конкурсната програма ще има надиграване на ритъма на тракийска ръченица - всеки от колективите да излъчи двама участника (мъж и жена), които да участват в надиграването.  На интернет страницата на община Минерални бани www.mineralnibani.bg може да намерите инструментала  на тракийската ръченица.  За победителите ще има осигурена награда от сдружението на хотелиерите.   



  
 
VII. Статут  и заявки за участие 
 Могат да се изтеглят от интернет страницата на община Минерални бани www.mineralnibani.bg 
 Могат да се подават на адрес : 6343 с. Минерални бани, общ. Минерални бани обл. Хасково ул. „Липа” №1  НЧ „Заря 1957”  За Конкурса „ Фолклор от извора” Или на e-mail: biblioteka_min_bani@abv.bg  За справка и допълнителна информация:  тел. 0884 98 81 28 – Весела Господинова / читалищен секретар /    Краен срок за подаване  на заявките –15.08.2016 !!!  За участие в конкурса не се изисква такса участие !!! 


