У СЛ ОВ ИЯ З А У Ч АСТ ИЕ :
• Фестивалът ще се проведе на 09-10 октомври 2020 г. в гр. Сандански;
• Право на участие имат всички непрофесионални клубове и школи, изучаващи български
народни хора.
• В предвид статута на фестивала, чуждестранни клубове, заявили участие, се включват като
гост изпълнители и не участват в надиграването.
• Няма възрастови ограничения за участниците;
• Ръководителите на състави сами преценяват дали да участват с останалите танцьори в
надиграването;
• Школата - организатор не се надиграва с останалите състави;
• Не е задължително представянето да бъде с фолклорни носии, облеклото е по преценка на
гостуващите състави, но за някои от наградите то има важна роля!;
• Музикалният съпровод може да бъде музика на запис или изпълнение на живо.
Участниците, чиито музикален съпровод е на CD или на флаш-памет, трябва да го предадат
на нашия озвучител на срещата на ръководителите на състави, която среща ще се състои на
09 октомври /петък/ или при регистрацията на 10 октомври. Организаторите не носят
отговорност за авторското право на музикалните съпроводи;
• Организаторите предоставят в сайта на фестивала информация за хотели и ресторанти, в
които участниците могат да направят резервация.
•
•

•
•
•
•
•

Разходите за транспорт, храна и спане са за сметка на участниците;
Таксата за участие е в размер 10.00 /десет/ лева. Ръководителите на състави не заплащат
такава. Таксата се превежда предварително на посочената в сайта банкова сметка,
след което, за потвърждение, се изпраща копие от платежното нареждане на посочения email : zaigrasandanski@.gmail.com. В платежното нареждане, в графата „основание”, се
записва „ участие във фестивал”, името на групата и броя на участниците. Организаторите
предупреждават, че при неявяване внесената такса за участие не се възстановява!;
За участниците във фестивала на 09 октомври 2020 г. /петък/, организаторите предлагат за
вечеря няколко ресторанта, информация за които ще намерите в сайта ни ето тук .
Заявката за участие ще намерите в сайта на фестивала ето тук .
Краен срок за изпращане на заявката е 4 октомври 2020 г. ;
Организаторите запазват правото си да променят при необходимост общите условия на
фестивала;
С цел популяризиране на фестивала, организаторите запазват правото си да използват снимковия
и видео материал от събитието.

