
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про ІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

народної та сучасної хореографії 
та вокально-хорового мистецтва 

 

«ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ-2021» 
18-19 грудня 2021 року 

 

Засновник фестивалю:  

− Львівське обласне відділення Національної хореографічної спілки України, 

− Молодіжно-дитяча  організація «Майбутнє дітям». 
 

За сприяння 

− Департаменту з питань культури, національностей та релігії 

облдержадміністрації. 
 

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ - КОНКУРСУ 

ІХ Всеукраїнський Фестиваль-конкурс народної та сучасної хореографії 

та вокально-хорового мистецтва «ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ-2021» проводиться 

з метою пошуку й розвитку нових форм українського народного танцю та 

вокального мистецтва. 

ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ - КОНКУРСУ 

Підтримка та розвиток танцювального мистецтва в Україні відкриття нових 
талантів. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ 

ІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної та сучасної хореографії 

««ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ-2021» проводиться 18-19 грудня 2021 року                                     

у м. Новояворівськ Львівської області, вул. Шевченка, 1 (Палац культури 

«Кристал»). В межах фестивалю-конкурсу проводяться конкурсні перегляди,      

гала-концерт за участю переможців, гостей фестивалю-конкурсу. 

Колективи-учасники фестивалю подають на конкурсний перегляд два 

хореографічні або вокальні твори тривалістю до 10 хв. Для здійснення роботи 

пов’язаної з організацією та проведенням фестивалю-конкурсу, створюється 

організаційний комітет. 
 

 

 

 



 

УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ 

Для участі у фестивалі-конкурсі запрошуються аматорські хореографічні 

колективи народного, сучасного та бального танцю та вокально-хорового мистецтва. 

Для оцінки виступів учасників створюються журі, до складу якого входять провідні 

фахівці хореографічного та вокального мистецтва, представники державних і 

громадських організацій. 
 

ВІК УЧАСНИКІВ 
 

Вікова група: 6-7 років 

Вікова група: 8-13 років 

Вікова група: 14-16 років; 

Вікова група: 17 років і старші. 
 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ - КОНКУРСУ 
 

Фінансування фестивалю-конкурсу народної і сучасної хореографії та 

вокально-хорового мистецтва «ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ-2021» здійснюється за 

рахунок співзасновників, творчих спілок, фірм, підприємств, громадських 

організацій. 

ВІДЗНАКИ ФЕСТИВАЛЮ - КОНКУРСУ 
 

Журі фестивалю-конкурсу визначає І, II, III місце у кожній віковій категорії. 

Переможці фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів і 

дипломантів та спеціальними призами оргкомітету. 

Трансляція конкурсних заходів може проводитися на підставі окремих угод між 

організаторами та телебаченням. 
 

УМОВИ УЧАСТІ КОЛЕКТИВІВ У ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ 
 

Проїзд, проживання та харчування учасників за рахунок сторони,  що 

відряджає.  
 

Контактні телефони:     

098 45 25 945,     

066 107 21 76, 
 

Просимо надіслати анкету-заявку до 12 грудня 2021 р. на електронну адресу: 

Е-mаі1:  ht51@ukr.net 

 

 

 

 

 



 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

колективу, рекомендованого на конкурс 

 

«ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ-2021» 

 

1.Держава, місто, область___________________________________________ 

2.Повна назва колективу (професійний, аматорський, народний, заслужений) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. При якому закладі (відомстві, організації) функціонує колектив 

_________________________________________________________________ 

його поштова  адреса_______________________________________________ 

телефон, факс, Е-mail_____________________________________________ 

4.Дата створення колективу_______________________________________ 

5.Кількість учасників колективу ____________________________________ 

 

Д А Н І  П Р О  К Е Р І В Н И К А  

 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові __________________________________ 

2. Дата народження ___________________________________________ 

3. Освіта (що і коли закінчив)___________________________________ 

4. Стаж роботи_______________________________________________ 

5. Почесне звання, нагороди____________________________________ 

6. Домашня адреса (з індексом), телефон_________________________ 

 

П Р О Г Р А М А  В И С Т У П У  

 
 

НАЗВА 

НОМЕРА 

 

БАЛЕТМЕЙСТЕР
- ПОСТАНОВНИК 

 

 

МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД 
 

ТРИВАЛІСТЬ 

НОМЕРА 

 

ВІКОВА 

КАТЕГОРІЯ ФОНОГРАМА ОРКЕСТР 

(К-ТЬ І СКЛАД) 

       

       

 

Керівник колективу   _______________________ 
                                                    (підпис) 

Керівник відряджуючої організації ________________ 
                                                                          (підпис) 

         
  МП     


