РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ
ДОБРУДЖА” СИТОВО - 2022 г.

I. Организатор
Организатор и домакин на фолклорния събор „Песни и танци от Добруджа” - Ситово
2022г. е Община Ситово.

II. Време и място на провеждане:

На 11 юни 2022 г., на сцената в парка от 09:30 часа.

III. Основни цели за провеждане на събора
Съборът има за цел да популяризира и съхрани българската фолклорна песен и танц,
които ще допринесат за създаването на приемственост между поколенията изпълнители.
Да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора.

IV.






Право на участие имат:
самодейни певчески групи за автентичен или обработен фолклор, вокални групи,
дуети и индивидуални изпълнители към народните читалища, организации и
творчески клубове;
фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен или обработен танцов
фолклор;
клубове за народни танци;
съборът няма възрастови ограничения

V. Правила за участие
Участниците във фолклорния събор „Песни и танци от Добруджа” - Ситово 2022г.
попълват заявка за участие, при следния регламент:
 Индивидуалните фолклорни изпълнители представят една народна песен с
времетраене до 4 минути;
 Дуетите изпълняват до две народни песни с времетраене до 6 минути
 Групи за автентичен фолклор представят до три песни с времетраене до 9 минути.
От колектив се допуска едно индивидуално изпълнение и един дует.
Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или
синбек.


Групи представящи обреди и обичаи:
 времетраене на изпълнението до 8 минути;
 препоръчително е да бъдат свързани с жътвата или да отговарят на

обредно - летния календар.


Фолклорни танцови състави представят до два танца с времетраене до 8 минути:
 Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

VI. Общи условия на събора






За участие в събора не се заплаща такса;
Съборът няма конкурсен характер;
Разходите за пътни и храна са за сметка на участниците;
За съхранението и опазването на реквизита и личните вещи на участниците
отговарят ръководителите на групи;
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват
изпълненията с цел създаване на архив и реклама на събора, без да заплащат права
и обезщетения.

VII.

Срок и адрес за изпращане на заявката за участие

Заявката за участие се изпраща най – късно до 03.06.2022г. /включително/ по
пощата на адрес:
с. Ситово п.к. 7583 ул. „Трети март“ № 72 Община Ситово или на
e-mail: a.halil@sitovo.bg , телефон за връзка 0886592057
Редът за участие се определя в зависимост от поредността на получените заявки.
При запълване квотата за участие, организаторите си запазват правото за по
ранното прекратяване на записване за участие от посочения краен срок.

