22 –РИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
„ТЕКЕТО – 2018”
21 ЮЛИ, 2018 ГОДИНА
СТАТУТ
И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБОРА
Двадесетият и втория Регионален фолклорен
събор”Текето”
се
провежда
ежегодно
в
местността Текето край манастира „Свети
пророк Илия”, с.Александрия, община Крушари,
на Илинден, в края на месец юли.
Регионалният фолклорен събор е с конкурсен
характер. Съборът е включен
в Културния
календар на Министерството на културата.
Организатори на Регионалния фолклорен събор
са община Крушари, НЧ ”Йордан Драгнев -1894”
- с.Крушари, читалище „Втори юни – 2004”
с.Александрия и кметство – с.Александрия.
Медийни партньори са Радио „Добруджа” и
други регионални медии.
Жури на фолклорния събор са изявени и
доказали се имена в сферата на
фолклорното изкуство на България.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ
1. Участие във фолклорния събор могат да
вземат всички групи, състави, оркестри,
клубове за народни танци, индивидуални
изпълнители народно песенно и музикално
творчество.
2. Няма
възрастови
ограничения
за
участниците.
3. Записването за участие става в рамките на
предварително обявения от организаторите
срок.
4. Подаване на заявки може да направите по
пощата на адреса на община Крушари –
с.Крушари,
област
Добрич,
ул.”Девети
септември”, №3-А, За Регионалния събор
„Текето 2018”, както и чрез електронна поща
на община Крушари – krushari@dobrich.net.
Посочването на телефон за обратна връзка е
задължително.
Редът за участие на явяването се определя от
организаторите след приемане на всички
заявки до указания краен срок.

Програмата за фолклорния събор ще бъде
предоставена
на
всички
записали
се
участници при регистрирането им в деня на
Събора, както и предварително обявена на
официалния сайт на община Крушари.
5. Регистрацията при организаторите на
Събора след пристигането на групата е
задължително.
6. Участници, които поради непредвидени
обстоятелства закъснеят или се отказват
от участието, следва да уведомят
организаторите на посочените телефони.
7. Всички разходи, свързани с представянето,
за сметка на участниците.
8. Такси за участие във фолклорния събор не
се събират.
9. Организаторите на събитието си запазват
правото да фотографират, филмират,
записват и излъчват в ефира на
национални медии, изпълненията на
участниците с цел създаване на архив и
реклама на събора, без заплащане
на авторски права и други обезщетения.

Провеждане на 22-рия
фолклорен събор „Текето-2018”
1. Регионалния фолклорен събор „Текето-2018”
се провежда в рамките на един ден.
2. Откриването е в 09.00 часа на 21.07.2018г. и
ще завърши след изпълнението на последния
участник в програмата.
3. След изпълнението всяка група и
индивидуален изпълнител получава грамота
за участие.
4. Крайното класиране се обявява от
председателя на журито след изпълнението
на последния участник за деня.
5. Отличените изпълнители ще бъдат наградени
след приключването на събора.
6. При лоши метеорологични условия съборът
ще се проведе в Народно читалище „Йордан
Драгнев – 1894” – Крушари.

РЕГЛАМЕНТ
В регионалния юбилеен фолклорен събор могат
да участват и ще бъдат оценявани както следва:

ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ЗА АВТЕНТИЧЕН
ФОЛКЛОР
ВРЕМЕТРАЕНЕ - до 15 МИНУТИ
ПЪРВА НАГРАДА - 120лв.
ВТОРА НАГРАДА – 100лв.
ТРЕТА НАГРАДА – 80лв.
ГРУПИ ЗА НАРОДНО ПЕЕНЕ
ВРЕМЕТРАЕНЕ - до 8 МИНУТИ
ПЪРВА НАГРАДА – 120лв.
ВТОРА НАГРАДА – 100лв.
ТРЕТА НАГРАДА – 80лв.

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ
ВРЕМЕТРАЕНЕ - до 15 МИНУТИ
ПЪРВА НАГРАДА- 120лв.
ВТОРА НАГРАДА - 100лв.
ТРЕТА НАГРАДА - 80лв.
ДУО, ТРИО, КВАРТЕТ, ИНДИВИДУАЛНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И
ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
ВРЕМЕТРАЕНЕ - до 6 МИНУТИ
ПЪРВА НАГРАДА – 60лв.
ВТОРА НАГРАДА - 40лв.
ТРЕТА НАГРАДА - 30лв.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
ДВЕ СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ПО 100 лв. ще
бъдат присъдени на групи/състави за
цялостен принос за съхраняването и
популяризирането на добруджанския
фолклор.

