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ПАЛАЖЭННЕ 

III адкрытага рэгіянальнага фестывалю-конкурсу дзіцячых аматарскіх 

танцавальных калектываў сельскіх устаноў культуры 

“КРЫШТАЛІКІ ЗАПРАШАЮЦЬ” 

(21 красавіка 2018 г. Бярозаўка, Лідскі раён, Гродзенская вобл.) 

 

Адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс дзіцячых аматарскіх 

танцавальных калектываў сельскіх устаноў культуры “Крышталікі запрашаюць” 

праводзіцца ў ДУ “Бярозаўскі гарадскі Дом культуры” адзін раз у два гады. 

Арганізатарамі фестывалю-конкурсу з’яўляюцца аддзел ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі Лідскага райвыканкама, ДУ “Бярозаўскі гарадскі 

Дом культуры”. 

 

I. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ 

- вывучэнне, аднаўленне і захаванне традыцыйнай танцавальнай культуры; 

- развіццѐ і прапаганда харэаграфічнага мастацтва; 

- абмен творчым вопытам і танцавальнымі традыцыямі; 

- стымуляванне і актывізацыя дзейнасці дзіцячых танцавальных  

   калектываў сельскіх устаноў культуры; 

- магчымасць рэалізацыі і развіцця творчых здольнасцей дзяцей. 

 

II. ПАРАДАК І УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ 

У конкурсе могуць прыняць удзел індывідуальныя выканаўцы, дзіцячыя 

аматарскія танцавальныя калектывы сельскіх устаноў культуры у двух 

намінацыях: 

- народны танец; 

- сучасны танец 

па трох узроставых групах: 

- малодшая (6-10 год); 

- сярэдняя (11-13 год); 

- старэйшая (14-17 год). 

Пры змешаным складзе ўдзельнікаў узроставая група вызначаецца па 

старэйшаму ўдзельніку калектыва. 

Удзел прымаюць наступныя дзіцячыя аматарскія танцавальныя калектывы: 

- дзіцячы аматарскі танцавальны калектыў з найменнем “узорны”;  

- дзіцячы аматарскі танцавальны калектыў без наймення “узорны”. 



Намінацыі для калектываў з найменнем “узорны” і для калектываў без наймення 

“узорны” аднолькавыя. 

Калектыў, які атрымаў Гран-пры ў папярэднім фестывалі-конкурсе, мае 

права прымаць удзел у фестывалі ў якасці госця. 

На фестываль-конкурс танцавальныя калектывы прадстаўляюць адзін 

харэаграфічны нумар працягласцю не больш за 5 хвілін на выбар: 

 - беларуская нацыянальная спадчына (танцавальны фальклор); 

 - рэгіянальны народны танец; 

 - традыцыйныя гульні-танцы; 

 - народна-сцэнічны танец; 

 - танцавальны ці гульнѐвы карагод; 

 - эстрадны, сучасны танец (хіп-хоп, чэрлідынгу і іншыя).  

Музычнае суправаджэнне для ўсіх выканаўцаў прадстаўляецца на Flash пры 

ўмове адсутнасці на носьбіце іншых файлаў. 

Прыбыццѐ на конкурс здзяйсняецца ў час, які ўказаны ў запрашэнні. 

 Для ўдзельнікаў фестывалю-конкурсу будуць арганізаваны:  

-эксурсія на ААТ “Шклозавод “Нѐман” і музей шкла гэтага прадпрыемства (па 

жаданню, платна); 

-танцавальна-забаўляльная праграма. 

 

III. ЗАЯЎКІ 

 Для ўдзелу ў фестывалі-конкурсе танцавальныя калектывы  дасылаюць 

заяўку (форма дадаецца) да 7 красавіка 2018  на адрас аргкамітэта:  

231306 Гродзенская вобласць, Лідскі раѐн, г. Бярозаўка, вул. Карзюка,15, 

Бярозаўскі гарадскі Дом культуры. 

Кантактныя тэлефоны:8(0154) 561479, 561969, тел./факс: 8(154) 561479. 

E-mail: berezov_dom_kylt@mail.ru 

 

 Падача афіцыйнай заяўкі на ўдзел у фестывалі-конкурсе вызначае поўнае 

прыняцце ўмоў і правіл фестываля-конкурса. 

 Афіцыйнае пацвярджэнне (запрашэнне) аб удзеле ў фестывалі-конкурсе 

“Крышталікі запрашаюць” накіроўваецца аргкамітэтам на адрас калектыву да 17 

красавіка 2018 года. 

Пасля атрымання запрашэння калектыў пералічвае на разліковы рахунак 

фестываля ці шляхам разліку праз касу арганізатараў конкурсу на момант 

рэгістрацыі ўступны ўзнос за ўдзел у памеры 8,00 (восем) беларускіх рублѐў ад 

кожнага ўдзельніка калектыву. Разліковы рахунак аддзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі Лідскага райвыканкама:  

р/сч. BY30АКВВ36322625000004200000, ф-л 413 ОАО «СБ «Беларусбанк»  

г. Лида, BIC AKBBBY21413, УНН № 500826250. Напісаць:для дзяржаўнай 

установы “Бярозаўскі гарадскі Дом культуры” з паметкай “фестываль”. 

Па прыбыцці на фестываль абавязкова мець з сабой квіток аб аплаце. 



Аплата расходаў на праезд, харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў 

фестываля-конкурса “Крышталікі запрашаюць” ажыццяўляецца за кошт уласных 

сродкаў удзельнікаў ці камандзіруючай стараны. 

 Удзельнікі фестывалю перад пачаткам конкурсу маюць права правесці 

апрабаванне сцэны (не больш за 5 хвілін кожны калектыў). 

 Пад час правядзення конкура забараняецца: 

- прысутнасць старонніх асоб за кулісамі (акрамя кіраўнікоў); 

- выкарыстанне адкрытага агню, вадкасцей ці іншых рэчываў, якія 

могуць нанесці шкоду здароўю удзельнікаў; 

- нанесці шкоду матэрыяльнай базе ДК. 

Адказнасць за захаванасць асабістых рэчаў, за выключэннем верхняга адзення, 

здадзенага ў гардэроб ДК, нясуць самі ўдзельнікі ці суправаджаючыя асобы. 

 Кіраўнікі калектываў нясуць адказнасць за жыццѐ і зароўе сваіх 

удзельнікаў. 

 

IV. УЗНАГАРОДЖВАННЕ УДЗЕЛЬНІКАЎ 

 Па выніках удзелу ў фестывалі-конкурсе ў кожнай намінацыі і ў кожнай 

узроставай групе будуць разглядацца тры прэтэндэнта на званне лаўрэатаў 

конкурса (I, II, III ступені) сярод дзіцячых аматарскіх калектываў з найменнем 

“узорны”, сярод дзіцячых аматарскіх калектываў без наймення “узорны” і адзін 

прэтэндэнт з усіх удзельнікаў на прысуджэнне Гран-пры фестываля-конкурса. 

Пераможцы узнагароджваюцца дыпломамі і памятнымі падарункамі. 

Журы пакідае за сабой права аб’ядноўваць, змяняць, падзяляць лаўрэацкія 

месцы, вызначаць дадатковыя намінацыі, а таксама ўзнагароджваць 

канкурсантаў спецыяльнымі дыпломамі і прызамі: 

- за арыгінальны сцэнічны касцюм; 

- за пераемнасць народных традыцый; 

- за стварэнне яркага сцэнічнага вобраза; 

- за арыгінальную харэаграфічную стылістыку; 

- за ўвасабленне нацыянальнага каларыту; 

- за вернасць этнічным традыцыям. 

Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае. 

 

V.ФІНАНСАВАННЕ 

Фінансаванне выдаткаў на правядзенне адкрытага рэгіянальнага конкурсу 

дзіцячых танцавальных калектываў “Крышталікі запрашаюць” ажыццяўляецца 

за кошт уступных узносаў удзельнікаў фестывалю, сродкаў спонсарскай 

дапамогі ААТ “Шклозавод “Нѐман” і іншых прадпрыемстваў, сродкаў 

пазабюджэтнай дзейнасці Бярозаўскага гарадскога Дома культуры (дыпломы, 

прызы). 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел у адкрытым рэгіянальным фестывалі-конкурсе дзіцячых аматарскіх 

танцавальных калектываў сельскіх устаноў культуры 

“Крышталікі запрашаюць” 

 

1.Раѐн_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Поўная назва калектыву______________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. База дзейнасці калектыву (дакладны адрас, тэлефон, эл.пошта)__________ 

________________________________________________________________ 

4. Узроставая катэгорыя___________________________________________ 

5. Выконваемы твор (назва, працягласць нумару)_________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Музычнае суправаджэнне (носьбіт фанаграмы)________________________ 

 

7. Прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка калектыву __________________ 

________________________________________________________________ 

8. Адрас і тэлефон кіраўніка калектыву ______________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Спіс удзельнікаў з указаннем даты нараджэння 

 

 

 Кіраўнік базавай установы     __________________     _______________ 
      Подпіс 

 

 М.П. 

 

 


