ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
9170 Суворово, пл.”Независимост” № 1
кмет – 05153 / 24 40
централа – 05153/ 21 40 или 33 33
факс – 05153/ 21 60
e-mail : suvorovo_kmet@abv.bg
e-mail: s_eneva@abv.bg

лице за контакт: Светлана Енева тел.05153 2381; 0893405733

РЕГЛАМЕНТ
І. Празникът на хорото “Като жива вода” е част от Празника на фолклорното изкуство “Като
жива вода”. По своята същност е изява в областта на българския танцов фолклор, с цел
популяризиране, съхранение и обогатяване на българската национална култура и традиция.
ІІ. Място на провеждане – гр.Суворово, Фестивален и спортен комплекс „Генерал Суворов“.
ІІІ. Време на провеждане – 11.10.2014г.
ІV. Празникът се провежда в два раздела:
1. Конкурсна програма
2. Фестивална програма
1. КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Групите участват в следните категории:
1-ва категория – Автентични хора
Групите, които участват в конкурсната програма представят 2 автентични хора, като
едното задължително е от Добруджанска етнографска област. Другото е по избор на участниците.
Общата продължителност - до 6 мин.
2-ра категория – Разработен фолклор
Групите, които участват в конкурсната програма представят хореографско решение върху
едно хоро. Продължителност – до 3 мин.
Участието в конкурсната програма е по желание на групите (посочва се в заявката).
2. ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
В този раздел се представят всички групи, които не участват в конкурсната програма.
Групите се представят с програма по избор до 8 мин.
Във фестивалната програма могат да участват и групите взели участие в конкурсната
програма.
V. Условия за участие
 Право на участие имат всички танцови групи, клубове и формации изучаващи народни хора и
заплатили такса в размер на 5 лв. на участник.
 Участниците трябва да са любители.
 Групите участват в конкурсната програма без техния ръководител.
 Няма ограничение във възрастта.
 Облеклото е по преценка на участниците.

 Броят на участниците в представянето е неограничен.
 Музикалният съпровод да бъде на СD или флаш памет.
 При подаване на заявката групите посочват в коя програма желаят да се включат, като имат
право да се включат и в двете.
VI. В разпределението на наградите НЕ УЧАСТВАТ
 Групите, при които има хореографска намеса в представените автентични хора.
 Групите за изворен фолклор.
VII. Оценяване
 Групите, които участват в конкурсната програма се оценяват от жури и класират в 1-ва и 2ра категория.
 Присъждат се предметни награди за първо, второ и трето място в 1-ва и 2-ра категория.
Журито има право да присъди и специални награди.
VIII. Други условия.
- Заявки за участие (по образец) се приемат до 30.09.2014г. на e-mail: s_eneva @abv.bg или на
адрес: гр.Суворово, п.к.9170, пл.“Независимост“ 1, Светлана Енева
- Със заявката се внася 100% такса участие по банков път. При неявяване на групата или
част от нея сумата не се възстановява. При увеличаване броя на участниците може да бъде
извършено доплащане на място.
- Сувенирите за участниците са по подадената в заявката бройка.
IX. Регистрация
Регистрацията се извършва 1 час преди началото на фестивала от ръководителите на
групите, които теглят жребий за реда на явяване в отделните категории.
X. Таксата за участие се превежда по банкова сметка:
Банка: „Инвестбанк“АД, Клон: Варна, адрес: Суворово
BIC: IORTBGSF
IBAN:BG63IORT73771003827200
НЧ “Пробуда-1896г.“ гр.Суворово бул.“Възраждане“ 1
Фестивалът ще завърши с фолклорен концерт с участието на народния певец Николай
Славеев.
Всеки от вас може да покани производители или търговци на обувки, репетиционно облекло,
сценични облекла, аксесоари и др. за народни танци. Те ще получат безплатно място за представяне
на дейността си. Нека желаещите се обадят предварително на посочените телефони.
След 19.30 часа в Комплекс „Барите“ е организирана вечеря за участниците /по желание/ –
куверт 22 лв .
Желаещите да резервират нощувки в Комплекс „Барите“ могат да го направят на телефони:
0515 37 656, 0885 141 953 цена на нощувката – 15 лв на човек. В цената за нощувка е включена закуска.
Информация за комплекса може да намерите тук http://www.complexbarite.com/bg/pages/sybitia/.

