
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
“ДА ЗАПАЛИМ И СЪХРАНИМ ОГЪНЯ БЪЛГАРСКИ ...!”

ПРОГРАМА „ФОЛКЛОРЕН КАЛЕНДАР”
НЕСТИЯ СРЕЩА-КОНКУРС НА КОЛЕДАРСКИТЕ ГРУПИ 2019

Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Нестия среща-конкурс на коледарските групи “Чемшир-Коледарка 2019” ще
се проведе на 15.12.2019г./неделя/ от 15:00ч. в Дом на културата „Средец” и е включено в
Националната кампания “Да запалим и съхраним Огъня Български ...!” – Програма
„Фолклорен календар”.

Организатори са: Български арт и фолклорен център ”Нестия”, Дом на
културата “Средец”, Делта център за изкуства и култура, Фондация “Бъдност за
талантите на България”, сдружение „Фонтан”, Саламандър мюзик и с подкрепата на
Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Столична
община.
2.Участниците могат да бъдат от всички възрасти, групирани в три възрастови групи:

- 1-ва възрастова група до 7 год.
- 2-ра възрастова група до 18 год.
- 3-та възрастова група над 18 год.

3. В програмата групите трябва да включват песни, музика и танци развити на темата
“Коледарски обичай” с продължителност не по- голяма от 8 мин.

Направления:
- автентичен коледарски обичай.
- обработен коледарски обичай.
- стилизиран коледарски обичай.
- коледарски песни.
- коледарска музика.
- коледарски танц.



4. Жури, журиране.
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- Журито се състои най-малко от трима членове.
- Оценките на журито са за цялостно представяне на групата по десетобалната

система и следните критерии - художествени качества, танцова техника, костюми,
реквизит, сценично поведение и актьорско майсторство.

- Журирането и класирането се извършва от журито по сбора от оценките на
членовете. Протоколите от решението на журито се изпращат на всички участници.

Журито обявява резултатите след 14-дневен период с протокол, както
следва:

- Голяма награда ”Нестия Чемшир-Коледарка 2019” – купа, диплом и 20%
отстъпка при участие на един от Нестия фестивали 2019.

- Победители във възрастовите групи и по направления
Първо място – статуетка, диплом и 15% отстъпка при участие на един от Нестия

фестивали България 2019.
Второ място - статуетка, диплом и 10% отстъпка при участие на един от Нестия

фестивали България 2019.
Трето място - статуетка, диплом и 5% отстъпка при участие на един от Нестия

фестивали България 2019.

- Награда на публиката – диплом
- За най-млад участник - диплом
- За най-възрастен участник - диплом
- Всички участващи състави получават грамота за участие и индивидуални

сертификати за участие
6.Организаторите осигуряват:

- сцена, техническите условия и съоръжения за проявата.
- рекламата и наградите.
- медийно отразяване.
- видео и фотозаснемане.
- общ награден фонд – 1200 лв.

7. Организаторите имат възможност за настаняване на участниците от страната на
преференциални цени в пансион от 40 лв./включващо нощувка, закуска, и вечеря/ и
в хотел от 50 лв./включващо нощувка, закуска, и вечеря/, заплащани от участниците.
8. Участниците осигуряват подготовката и явяването на конкурса по реда, определен
предварително по жребий на 14.12.2019г./петък/.
9. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ ДО 17,00 ЧАСА НА 12.12.2019Г.
в офиса на Български арт и фолклорен център “Нестия” – ул.Софр.Врачански
№ 30, ет.2, офис № 13, тел./факс 02/931 1136, Христо Станков /0884 563482/ или на e-
mails: nestiafolk@mail.bg; nestiafolk@abv.bg; www.bgartnestia.alle.bg

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
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