Додаток 1
Затверджено
наказ управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
від 17.08.2021 № 81

Положення
про міський етнофестиваль «PepperFest»
І. Загальні положення
1.1. Засновниками та організаторами міського етнофестивалю «PepperFest»
(надалі - фестиваль) є управління з питань культури та охорони
культурної спадщини Миколаївської міської ради, міський заклад
культури Миколаївської міської ради Тернівський будинок культури,
бібліотека філія №16 ЦБС для дорослих м. Миколаєва, громадська
організація Тернівське болгарське товариство ім. Івана Вазова та за
підтримки адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради.
ІІ.Мета і завдання фестивалю
2.1.Сприяння культурно-духовному розвитку населення Миколаївщини.
Збереження і розвиток кращих народних традицій, звичаїв та
обрядів регіону.
2.2. Формування національної, громадянської самосвідомості молоді
засобами фольклорно-етнографічного, декоративно-ужиткового мистецтва,
пошук нових форм і методів роботи з населенням.
2.3. Популяризація етнічних особливостей регіону та фольклорної спадщини,
підтримка та розвиток народних промислів, розвиток етно-еко- та
гастротуризму.
2.4. Підвищення професійної майстерності аматорських творчих
колективів міста та окремих виконавців.
2.5. Популяризація народного мистецтва Миколаївщини, демонстрація
виробів народних умільців. Створення умов для професійного спілкування
учасників фестивалю, обміну досвідом.
ІІІ. Порядок проведення фестивалю
3.1.Фестиваль проводиться 12 вересня 2021 року з 14:00 до 22:00 у м.
Миколаєві Миколаївської області, мкр. Тернівка, Центральна площа (зупинка
громадського транспорту «Центр»)

3.2. Програма проведення фестивалю передбачає проведення еко-ярмарку та
концертного заходу
3.3. Еко-ярмарок складається з виставки-продажі свіжих овочів, овочевої
продукції, кулінарії, виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та
майстер-класів.
3.4. Концертна частина фестивалю формується з виступів
творчих
колективів та окремих виконавців вокального, хореографічного та
інструментального жанрів.
3.5. Для участі у фестивалі не пізніше 5 вересня 2021 року до Тернівського
будинку культури надсилається заявка (Додаток 3) встановленого зразка на
електронну пошту ternovka_in@ukr.net
Довідка за телефоном: 0662604115; 0637147550.
3.6. Учасники прибувають на фестиваль у супроводі керівників або батьків,
які відповідають за життя, здоров’я та поведінку учасників.
3.7. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки,
правил техніки безпеки.
3.8. Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно з
вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
IV. Умови участі у фестивалі
4.1. До участі у еко-ярмарку запрошуються овочівники, кухарі народних
національних страв, майстри декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва, у творчому доробку яких є вироби виключно
народних
ремесел (художня вишивка, різьба та розпис по дереву, художня обробка
металу та лиття, флористика, макраме, лозоплетіння, килимарство, ткацтво,
гончарство, ковальство, писанкарство, лялькарство, тощо);
4.2. Майстри декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
власноруч облаштовують виставкове місце, влаштовують демонстрацію своїх
здібностей шляхом майстер-класів. Організатори майстер-класів мають
забезпечити аудиторію заготовками або необхідним обладнанням.
4.2. До участі у концертній частині фестивалю запрошуються
фольклорні, етнографічні, хореографічні колективи, ансамблі народної
пісні та окремі виконавці, що працюють в жанрі народної пісні, народного
та стилізованого танцю, троїсті музики.
4.3. Музичний супровід вокального номеру: інструментальний, фонограма
(-1), а capella.
4.4 Музичний супровід (фонограма хореографічного або вокального виступу)
подається на флеш-носіях (USB-накопичувач) у форматі mp3 до початку
заходу.
4.5 Заявки та фонограми, що надійшли до оргкомітету, не рецензуються і не
повертаються.
4.6. Виступи творчих колективів відбуватимуться на Центральній площі
мікрорайону Тернівка з 15.00 до 19.00 год. Загальна тривалість виступу
колективу не більше 10 хвилин.
4.7. Програма фестивалю є добровільним, не комерційним заходом, який
проводиться не на конкурсній основі та є відкритим для учасників.

4.8. Витрати на відрядження для всіх учасників проводяться за рахунок
організації, що відряджає, або особисто учасника.
V. Інформаційна підтримка фестивалю
5.1. Забезпечується через мережу Інтернет та шляхом залучення на
спонсорських
засадах
представників
преси,
телерадіокомпаній,
інформаційних служб, інших організацій будь-якої форми власності з правом
висвітлення подій.
VІ. Організація фестивалю
6.1. Для здійснення координації організаційної роботи та творчої діяльності
в період підготовки та проведення фестивалю створюється організаційний
комітет (Додаток 2)
6.2. Склад оргкомітету затверджується управлінням з питань культури та
охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.
6.2. До складу оргкомітету
входять представники засновників
(співзасновників),
а також організатори Фестивалю, провідні діячі
у галузі культури і мистецтва, народних промислів.
6.3. Оргкомітет розробляє умови та порядок проведення фестивалю,
визначає місце та терміни проведення, створює належні
умови для
перебування учасників та гостей.
6.4. Оргкомітет забезпечує:
- інформаційно-рекламні заходи,
- прийом та реєстрацію заявок,
- складання та затвердження списків учасників фестивалю,
- огляд єко-ярмарку та відбір творчих колективів для концертної частини
заходу,
- нагородження учасників фестивалю.
VІІ. Нагородження учасників фестивалю
7.1. Всі учасники нагороджуються Дипломами та сувенірною продукцією
міського етнофестивалю «PepperFest»
7.2. Оргкомітет має право нагороджувати учасників фестивалю
спеціальними призами від підприємств, установ та організацій, а також
фізичних осіб, відповідно до чинного законодавства.

Додаток 2
Затверджено
наказ управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
від 17.08.2021 № 81
Склад
організаційного комітету міського етнофестивалю «PepperFest»
Голова організаційного комітету
Любаров
Юрій Йосипович

-

начальник управління з питань
культури та охорони культурної спадщини

Члени організаційного комітету
Колот
Ольга Дмитрівна

-

завідувач сектору соціально-економічного
розвитку мікрорайону Тернівка

Колобіхіна
Валерія Костянтинівна

-

керівник художній Тернівського
будинку культури

Коч
Людмила Едуардівна

-

керівник Творчого колективу
«Лястовички»

Любецька
Юлія Миколаївна

-

директор Тернівського будинку культури

Скуратова
Тетяна Іванівна

-

завідувач бібліотеки філії №16 ЦБС для
дорослих м. Миколаєва

Додаток 3
Затверджено
наказ управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
від 17.08.2021 № 81
Заявка
на участь у міському етнофестивалі «PepperFest»
Напрямок: еко-ярмарок чи концертна програма
(необхідне підкреслити)
ПІБ учасника/назва творчого колективу

Кількість учасників
__________________________________________________________________
ПІБ керівника колективу,
контакти___________________________________________________________

Заклад ( у разі наявності)

Фестивальна програма (формат участі в заході)

Вимоги до технічного забезпечення фестивальної програми (за необхідністю)

Дата __________

