ПОЛОЖЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1
Міжнародний фестиваль фольклору “Етновир” (надалі “Фестиваль”)
відбувається під егідою СІОFF® (Міжнародна Рада Організації Фестивалів Фольклору МРОФФ) при ЮНЕСКО та Міжнародної Організації Народної Творчості (IOV) щороку
в серпні в місті Львові (Україна).
1.2
Мета фестивалю – популяризація традиційної культурної спадщини,
зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків, обмін знаннями, культурними
та народними традиціями, особливостями, досвідом, розширення світогляду.
1.3
Організатори фестивалю роблять особливий акцент на молодь і залучають
юнаків та дівчат до співпраці, розуміючи, що саме в їхніх руках майбутнє, хоча
фестиваль – це чудове та змістовне проведення дозвілля для людей різних вікових
категорій.
1.4
Засновниками і організаторами фестивалю громадська організація
“Етновир”. Фестиваль відбувається за підтримки Львівської міської ради.
1.5
У програмі фестивалю:
•
фестивальні та гала-концерти
•
марш-паради
•
виїзні концерти
•
ярмарок робіт народних умільців країн-учасниць фестивалю
•
танцювальні та музичні майстер-класи країн-учасниць
•
презентації традиційної кухні країн-учасниць
•
вечори дружби
•
екскурсії
2.
УМОВИ УЧАСТІ
2.1
За характером фестиваль не є конкурсним.
2.2
Учасниками фестивалю є (визначені Національною Секцією СІОFF, IOV і
дирекцією фестивалю) фольклорні колективи, які презентують автентичний, оброблений
чи стилізований фольклор своїх країн у супроводі живих оркестрів.
2.3
Вік учасників - 16 років і старші.
2.3
Кожен колектив готує концертну програму тривалістю:
•
1 х 20-25 хв. – для фестивальних концертів на відкритій сцені
•
1 х 5-7 хв. – для виступу на церемонії урочистого відкриття
•
1 х 5-7 хв. – для виступу на церемонії урочистого закриття
•
3-5 хв. – для виступів під час марш-парадів
•
1 х 10 хв. - для гала-концертів
2.4
Максимальна кількість учасників колективу (включаючи керівників, водіїв,
обслуговуючий персонал) – 30 осіб.
2.5
Під час фестивалю колективи знаходяться у розпорядженні організаторів
фестивалю і беруть участь у всіх фестивальних заходах.
2.6
Хід фестивалю висвітлюють засоби масової інформації, що надають
інформаційну підтримку фестивалю.
2.7
Українські колективи беруть участь у фестивалі за рахунок відряджуючої
сторони.
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2.8
Зарубіжні колективи-учасники фестивалю оплачують витрати, пов’язані з
переїздом до місця проведення фестивалю і у зворотному напрямку. Дирекція
фестивалю забезпечує зарубіжним колективам проживання, харчування, першу медичну
допомогу, місцеві транспортні послуги, екскурсії. В разі наявності у учасників власного
транспорту, організатори фестивалю не несуть відповідальності за його експлуатаційні
несправності.
2.9
У разі необхідності зарубіжні колективи повинні оформити візи для в’їзду в
Україну.
2.10 Зарубіжні колективи повинні мати на кожного учасника медичні страхові поліси.
2.11 За участь у фестивалі колективи отримують дипломи і пам’ятні сувеніри з
символікою фестивалю.
3. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ
Для участі у фестивалі колектив-учасник подає заповнену реєстраційну форму,
яку необхідно надіслати до 28 лютого 2019 року.
Колектив надсилає рекламно-інформаційні матеріали (поштою та в електронному
вигляді) відповідно до умов, вказаних у реєстраційній заявці.
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