ОНЛАЙН –ИЗДАНИЕ ФЕСТИВАЛ
„ЯМБОЛ ПЕЕ И ТАНЦУВА“
Организатор: НЧ „Умение-2003“
със съдействието на Община Ямбол
Националният фестивал „Ямбол пее и танцува“ по традиция се организира
от НЧ „Умение-2003“ в рамките на празника на Ямбол – Свети Дух, но
заради непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка в
страната тази година сме принудени да променим реда и начина за неговото
провеждане.
Тъй като считаме, че творчеството поддържа най-силно духа и надеждите
ни, особено в моменти на криза, ще проведем фестивала в онлайн-формат.
РЕГЛАМЕНТ
Целта на на фестивала е да даде възможност за изява на непрофесионални
певци и танцьори.
Във фестивала „Ямбол пее и танцува“ могат да вземат участие
индивидуални изпълнители - певци и танцьори, непрофесионални
певчески и танцови състави от цялата страна, както и етнически
българи от други държави, като тяхната възраст или други особености не са
от значение.
Жанрът на музиката е по избор на изпълнителите.
Певците /певческите състави/ могат да се представят с до 2 песни, като
задължително едната е на български език.
Танцьорите могат да се представят с до 2 танца с общо времетраене до 10
минути.
ЗА ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ФЕСТИВАЛА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА
НИ ИЗПРАТЯТ ДО 30 НОЕМВРИ 2020 Г.:
 заявка за участие;
 до 2 видео записа;
 снимка на участника /участниците/ в близък план с висока резолюция;
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 декларация за съгласие за предоставяне на лични данни.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИДЕОЗАПИСИТЕ:
 видеозаписите да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение,
видеокамера или фотоапарат;
 да бъдат заснети в домашна обстановка или в репетиционна зала;
 не се допускат студийни записи, като звукова подложка, технически
корекции или монтаж;
 готовите видеозаписи да бъдат изпратени на e-mail:
umenie2003@gmail.com или като съобщение до профила на НЧ
„Умение-2003“ във Facebook с линк през Wetransfer, Google Drive
(Гугъл диск) или други интернет платформи за споделяне на файлове.
Всички конкурсни видеа ще бъдат качени във Facebook и YouTube
каналите на НЧ „Умение-2003“, както и на сайтовете на медиипартньори, като видеата няма да бъдат използвани от организаторите с
търговска цел.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ във фестивала НЯМА, но пък ИМА СТИМУЛИ ЗА
УЧАСТНИЦИТЕ! Най-добрите от тях ще получат специални награди, а
всички ще получат и грамоти за участие. Наградите и грамотите ще бъдат
изпратени на участниците на посочения от тях в заявката адрес в деня на
обявяването им.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАЯВКИ ДО 30 НОЕМВРИ 2020 г.!
РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 10 ДЕКЕМВРИ 2020 г. –
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА.
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: 0882350957 – Дияна Бончева
Е-mail: umenie2003@gmail.com
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Имена на участника/състава/: ………………………………………………………………
Възраст: ……………… Град/село ...................................... Област ........................................
телефон: ……………………………………………… e-mail: ……………………….
Организация /институция/: …………………………………………………………………
Ръководител: …………………………………………………………………………………
телефон: …………………………………………………

e-mail: ………………………..

Адрес за кореспонденция:.............................................................................................................
РЕПЕРТОАР:
За песните, моля, посочете задължително: Заглавие, музика, текст, аранжимент и
изпълнител на оригинала.
За танците , моля, посочете задължително:Заглавие, стил, автор и изпълнител на
музиката, хореограф.
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Заявката за участие задължително трябва да бъде придружена с:
-

декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, попълнена и подписана.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ДО 30 НОЕМВРИ 2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.
Заявката трябва да бъде изпратена заедно с декарацията за съгласие и готовите видеозаписи
на e-mail: umenie2003@gmail.com или или като съобщение до профила на НЧ „Умение-2003“
във Facebook, като записите да бъдат изпратени с линк през Wetransfer, Google Drive (Гугъл
диск) или други интернет платформи за споделяне на файлове.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният
родител……………………………………….…………………………………………………
(трите имена на родителя/настойника)
Заявявам, че съм съгласен синът ми/дъщеря ми
……………………………………………………………….……………………………………
(трите имена на детето)
клас…..…., училище……………………………………………………… възраст…………….
адрес:………………………………………………………………….……………….………..
e mail:………………………………………………………………………,
да участва в онлайн изданието на Националния фестивал „Ямбол пее и танцува“, организиран от
НЧ „Умение-2003“ - Ямбол.
Декларирам, че доброволно предоставям личните данни в настоящата декларация по смисъла на
ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за
закрила на детето. Личните данни в настоящата декларация се събират и обработват само и
единствено за организиране и провеждане на горепосочения конкурс.
С участието в Националния фестивал „Ямбол пее и танцува“ се съгласявам снимковият материал,
аудио и видео записи да бъдат използвани за отразяване и популяризиране на фестивала и
съхранени за архив.
Информиран/а съм за правото да оттегля по всяко време част или цялото ми съгласие, като за целта
трябва да подам писмено заявление.
Дата:.............................

Подпис на родител/ настойник:........................................

(Следващата графа се попълва САМО от навършили 16 години)
Долуподписаният...................................................................................................
Декларирам, че имам навършени 16 (шестнадесет) години и доброволно съм предоставил(а)
личните данни в настоящата декларация, по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закон за закрила на детето.
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Подпис:...............................

