ОБЩИНА
Ул. “Трети март”72
7583 Ситово

СИТОВО
тел.: 086/88-22-13
Е-mail: sitovo@mail.bg

Г – Н СЕЗГИН АЛИИБРЯМ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО

има удоволствието да Ви покани на
ЕЖЕГОДЕН ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

„ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ
ДОБРУДЖА” - СИТОВО - 2019г.
На 15.06.2019 г. от 9,00 часа
На Спортната площадка в парка на
с. Ситово

Приложения:
1.Регламент на събора
2.Заявка за участие.
РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на
Фолклорен събор „Песни и танци от Добруджа” –Ситово- 2019 г.
1.Организатор на събора е Община Ситово.
2.Време и място на провеждане
Спортната площадка в парка от 9,00 ч.
3.Основни цели за провеждане на събора
Събора има за цел популяризиране и съхранение на българската
фолклорна песен и танц, което ще допринесе за създаването на
приемственост между поколенията изпълнители.
4.Право на участие
В провеждането на събора могат да вземат участие само самодейни
колективи, вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители към
народните читалища, организации и творчески клубове.
5.Времетраене на изпълненията
• Вокални групи – до 8 минути
• Дуети – до 6 минути
• Индивидуални изпълнения – до 4 минути
От колектив се допуска едно индивидуално изпълнение и един
дует .
6.Съборът няма конкурсен характер, участниците ще получат
грамота и плакет.
7.Общи условия на събора
• За участие в събора не се заплаща такса.
• Командировъчните разходи са за сметка на участниците.
• За съхранението и опазването на реквизита и личните вещи на
участниците отговарят ръководителите на групи.
8.Срок и адрес за изпращане на заявката за участие
Заявката за участие се изпраща до 05.06.2019г.
по пощата на адрес:
с.Ситово п.к.7583
ул.Трети март №72
Община Ситово
Арзу Атуф Халил

или на е-mail: a.halil@sitovo.bg
телефон за връзка с Арзу Халил– 0886592057
Изявите на събора ще бъдат в поредност съобразена с подадените
заявки.

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ДОБРУДЖА”
СИТОВО – 2019

ЗАЯВКА
за участие
1.Наименование на колектива/индивидуалния изпълнител/:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2.Ръководител на колектива:
…………………………………………………………………………………………………..
3.Организация:
…………………………………………………………………………………………………..
4.Брой участници:…………………………………………………………………………
5.Репертоар:
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
6.Времетраене на цялостното изпълнение
…………………………………………………………………………………………………..
7. Лице за контакт, телефон и електронен адрес:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Срок за изпращане на заявките до 05.06.2019година.

