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Запрошуємо Вас взяти участь у 
Міжнародному конкурсі творчих досягнень 

 
Дата проведення з 27 червня по 4 липня 2021р 

Місце проведення: Болгарія, м.Кітен, дитячий табір «Разом» 
 http://vmeste-camp.com/uncategorized/letnij-lager-v-bolgarii-i-grecii/ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Мета та завдання фестивалю: 
Фестиваль створено з метою підтримки 

творчості дітей та молоді, розкриття їх творчого 

потенціалу, виховання художньо-естетичних 
смаків виконавців, а також розумна організація 

вільного часу підростаючого покоління та 

професійна орієнтація на майбутнє. 
Завдання:  

1. Популяризація здорового способу життя 
та відпочинку; 

2. Підвищення майстерності виконавців;  

3. Популяризація української культури, а 
також культури народів світу; 

4. Створення атмосфери для професійного 
спілкування учасників фестивалю, 
обміну досвідом.  

5. Розвиток толерантності у молоді, 
адекватного розуміння інших культур, 

способів самовираження і прояву 
людської індивідуальності; 

6. Підтримка та розвиток мистецтва; 

7. Виховання у підростаючого покоління 
любові до мистецтва, культури, кращим 
народним традиціям; 

8. Розширення репертуарного кругозору 
учасників. 

 

 

Учасники  конкурсу: 
До участі в конкурсі запрошуються 
творчі колективи, солісти, ансамблі 

всіх жанрів і напрямів (вокал, 
хореографія, циркове мистецтво), 

молоді дизайнери-модельєри, моделі, 
дитячі та молодіжні студії та театри 
моди, а також будь-які дитячо-

юнацькі, молодіжні, студентські 
колективи. 

Кількісний склад: 
Соло (1 учасник); 

Дует/пара (2 учасника); 
Група (3-7 учасника); 

Формейшн  (8-24 учасника); 
Продакшн (25 учасників та більше) 
 

http://vmeste-camp.com/uncategorized/letnij-lager-v-bolgarii-i-grecii/
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Вікові категорії: 
 Малята (діти до 6 років.); 
 Ювенали (діти віком 7-10 років.); 
 Юніори (діти віком 11-14 років.); 
 Молодь (учасники віком 15-20 

років); 
 Дорослі (учасники віком від 20 до 

25  років); 
 Молодша змішана вікова 

категорія (малята+ювенали); 
 Середня змішана вікова категорія 

(ювенали+юніори); 
 Старша змішана вікова категорія 

(юніори+молодь) . 
Вікова категорія в групах та ансамблях  

визначається  по найдорослішому  
учаснику. Дозволяється  перевищення   

по віку  на 10% від  загальної кількості  
учасників номеру.  
 

Конкурсні номінації: 
1. ХОРЕОГРАФІЯ 

1.1 народний танець; 
1.2 стилізованийнароднийтанець; 
1.3 естрадний танець (спортивний танець, рок-н-

рол, шоу-постановки, синтез стилів і ін); 
1.4 черлідінг; 

1.5 сучасна хореографія (modern, contemporary 
dance; jazz dance іін.); 
1.6 Streetdance (постановки на основіхіп-хопу, 

техно, диско, хауса, джаз-фанку та ін.); 
1.7 класичний танець; 

1.8 бальний танець (європейська, 
латиноамериканська програма, історико-
побутовий); 

1.9 східний танець; 
1.10 вільна танцювальна категорія (танцювальні 
композиції, що не підходять під жодну з 

перерахованих вище номінацій). 

2. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО: 
2.1 народний вокал; 
2.2 естрадний вокал; 
2.3 джазовий вокал; 

2.4 авторська пісня; 
2.5 інструментальне виконавство ( 
участь можлива при наявності власного інструменту); 

2.6 Жанр – реп. 

3. ОРИГІНАЛЬНИЙ ЖАНР: 
3.1 циркове мистецтво (жонгляж, ілюзія, пластичний 
етюд, клоунада); 
3.2 театри мод та модельні агентства; 

3.3 анімація 
3.4 вільна програма. 

4. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 
4.1 Для колективів (тривалість виступу - 20 хвилин) 
- академічний, народний, сучасний напрям (в тому числі 
фольклор, етнографія,   театралізовані дійства та 

обряди); 
- драматичний жанр; 
-композиція (музично - драматична, пластична, 

музично-літературна); 
-музичний спектакль; 

-кукольний спектакль. 
4.2 Для окремих виконавців та дуетів: (тривалість 
виступу до 5 хвилин) 

-Авторські читання (власного твору). 
-Художнє читання (вірш, проза, монолог). 

 

 

 

Класи: 
дебют; 

початківці; 
продовжуючі; 

          професіонали (лише для 

категорій молодь та дорослі). 
 

Нагородження: 
Солісти, що зайняли 1-е, 2 е, 3-є місця 

- нагороджуються медалями (кубками) 
та дипломами. Колективи, що зайняли 

1-е, 2 е, 3-є місця - нагороджуються 
Кубком, медалями та іменними 
дипломами.  
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Умови участі у конкурсі 
 

1. Хореографія 

 
Критерії оцінювання: 
- Техніка виконання; 

- Композиційна побудова номера; 
- Відповідність репертуару віковим 

особливостям виконавців; 
- Сценічність (пластика, костюм, 
реквізит, культура виконання); 

- Відповідність музичного 
матеріалу і хореографії; 

- Артистизм, розкриття 
художнього образу. 

 
хронометраж виступів 
- соло не більше 2.15 хв. 

- дует не більше 2.30 хв. 
- група - не більше 3.00 хв. 

- формейшн та продакшн - не 
більше 5 хв. 

2. Оригінальний жанр 

 
Критерії оцінювання: 
- сценічна культура; 

- виконавська майстерність. 
- професіоналізм виконавців; 

- оригінальність створеного 
образу; 
- сучасність оформлення; 

- реквізит, костюми, 
стилістика гриму; 

- художня цілісність виступу і 
його відповідність жанру. 

 
Хронометраж 1 виступу 
максимум 5 хвилин. 

 
 

3. Музичне мистецтво 

 
Критерії оцінювання: 
- чистота інтонації і якість 

звучання; 
- сценічна культура; 

- відповідність репертуару 
виконавським можливостям 
і віковій категорії 

виконавця; 
- сценічний костюм; 

- виконавська майстерність. 
 

 
Хронометраж 1 виступу 
не більше 5 хвилин. 

 

 

Журі фестивалю: 
Конкурсну програму оцінює незалежне журі, до складу якого входять заслужені діячі культури, 

професійні педагоги, діючи виконавці. 
 

Журі має право: ділити місця, присуджувати не всі місця, присуджувати спеціальні призи. 
Оцінка конкурсної програми проводиться відповідно до заявленої номінації і віковою групи 
учасників окремо. 
 

Рішення журі конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає. 

 
 

УВАГА! Фестиваль має офіційну підтримку муніципалітету м Приморсько і мерії м Кітена, входить в 

офіційний графік МІЖНАРОДНИХ фестивалів літа 2020 Болгарії. Підтримка - консульства Болгарії в 
Україні та України в Болгарії. 

 

 
 

 
 

Участь у конкурсі здійснюється тільки за попередньою заявкою до 16 червня 2021р.  
 

Заявки на участь та фонограми приймаються на e-mail: OdessaChaika2017@gmail.com 

або за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1QeiCtg2KrPdotK2V7efzfjHGNo25_AN8ZZ11as28Yjs/edit  

mailto:OdessaChaika2017@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1QeiCtg2KrPdotK2V7efzfjHGNo25_AN8ZZ11as28Yjs/edit
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Фінансові умови для учасників: 
http://vmeste-camp.com/uncategorized/nashi-

ceny/ 
 

ВАРТІСТЬ ПУТІВКИ (ЗА НАЯВНОСТІ 
СЕРТИФІКАТУ) ДЛЯ ДИТИНИ 240/270 ЄВРО 
(В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБРАНОГО КОРПУСУ) 

На кожні 10 дітей 1 путівка 
безкоштовна 

 
У вартість включено: 

 
-Розміщення в таборі - 3-х місні номери (ТВ, 
кондиціонер, всі зручності, балкон); 

-Проїзд (з Одеси автобусом в обидві сторони: Одеса-
Кітен-Одеса); 
-Медичне обслуговування в таборі; 

-Харчування ALL Light «Все включено» 4 рази; 
-Зміна постільної білизни - 1 раз в 7 днів; 
-Гаряча і холодна вода в номері - цілодобово; 

-Використання відкритого басейну; 
-Використання футбольного та волейбольного полів; 
-Надання спортивного інвентарю; 

-Цілодобова охорона табору спеціалізованими 
службами; 

-Багата розважальна програма (пляжна і вечірня 
анімація); 
-Професійна сцена; 

-Огороджена територія на пляжі, великі парасолі на 
8-10 чол, робота рятувальників; 
-ЩОДЕННА Дискотека; 

-WI-FI - безкоштовно (за часом); 
-табірне телебачення (новини зміни 1 раз в 7 днів на 
великому екрані); 

-Клуби: ігротека, прикладної творчості, акторської 
майстерності, психологічного розвантаження, чудес, 
мафія; майстер-класи та зустрічі із зірковими гостями 

табору; спортивний; танцювальний. 
 
ОПЛАТА ПРОВОДИТЬСЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

ПО КУРСУ ПРОДАЖУ ЄВРО «ПРИВАТ БАНКУ» НА 
МОМЕНТ ОПЛАТИ! 
 

Додатково сплачуються: 
 

ПРОЇЗД З ІНШИХ МІСТ (крім Одеси) ОПЛАЧУЄТЬСЯ 
ДОДАТКОВО! 
 

- Проїзд на Гала шоу - 2 євро з дитини та 3 євро з 
дорослого 
 

- Страховий поліс - 500 грн. тижневе перебування. 
 

 

Фінансові умови для 
супроводжуючих   

 
- Проживання у корпусі «Лісовий»(з 

автобусним проїздом з Одеси) – 300 євро, 
проживання в готелі з покращеними 
умовами – 350 євро. 

 
У вартість включено: 

-Розміщення в готелі - 2-, 3-, 4-х місні 
номери (ТВ, кондиціонер (тільки в 

приватних апартаментах), всі зручності, 
балкон); 
-Проїзд (з Одеси автобусом в обидві 

сторони: Одееса-Кітен-Одеса); 
-Медичне обслуговування в таборі; 

-Харчування - економ або покращене -3 
рази в день; 
-Гаряча і холодна вода в номері - 

цілодобово; 
-Багата розважальна програма (пляжна і 

вечірня анімація), вхід для батьків за 
графіком; 

-Пляжні парасольки, робота 
рятувальників; 
-WI-FI - безкоштовно; 

 
 

ОПЛАТА ПРОВОДИТЬСЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ВАЛЮТІ ПО КУРСУ ПРОДАЖУ ЄВРО 

«ПРИВАТ БАНКУ» НА МОМЕНТ ОПЛАТИ! 
 
Додатково сплачуються: 

 
- доплата за виїзд автобусом з: Дніпра, 

Запоріжжя, Києва, Львова, Чернівців - від 
20 євро; з Харкова, Полтави, Кривого 
Рогу - від 30 євро в обидва боки; 

 
- Проїзд на Гала шоу – 3 євро з людини; 

 
- Страховий поліс - 500 грн. Тиждень 

перебування. 
 

http://vmeste-camp.com/uncategorized/nashi-ceny/
http://vmeste-camp.com/uncategorized/nashi-ceny/
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ЗАЯВКА 

На участь у міжнародному конкурсі творчих досягнень «Чайка»  
УВАГА! Надані дані (окрім номеру телефону та E-mail керівника) переносяться до дипломів! 

Намагайтеся не допускати помилок! 

Керівник: __________________________ 

Контактні номер телефону та E-mail:___________________________________  

________________________________ 

Хореограф, тренер чи викладач (вказувати посаду та ФІО для дипломів)_______________________ 

Повна назва клубу (студії школи та ін)____________________________________________________ 

Назва композиції:_____________________ 

Місто____________________________________ 

Фонограма є/ні (потрібне залишити) з крапки чи з-за лаштунків (потрібне залишити) 

 

 

 

 

 

  

 
 

Положення є офіційним запрошенням на 
участь!!! 

До зустрічі на конкурсі !!! 
З повагою та найкращими побажаннями 

Організатори: Комарова Дар’я та Макушова 
Олена 

 

Тел: 
+38 (068) 9089992 або +38 (099) 2529281 Олена Вікторівна 

+38 (093) 1370810 або +38 (099) 5596201 Дар'я Валеріївна 
 

https://www.facebook.com/chaikafest 

 

НОМІНАЦІЯ 

 

Вікова 

КАТЕГОРІЯ, 

КЛАС 

 

УЧАСНИК (І) 

ПІБ учасників, 

якщо колектив, то 

повний список 

Хронометраж 

   

 

 

 

 

 

    

    

https://www.facebook.com/chaikafest

