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Підпис Король О. М._______________ 

Підпис Маковський П. І. _____________ 

 

 
 
 
 

РОЗКЛАД І МІЖНАРОДНОГО ЕТНО-КОНКУРСУ-ФЕСТИВАЛЮ  
АКАДЕМІЧНОЇ, НАРОДНОЇ ТА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТВОРЧОСТІ  

«СТРИЙСЬКІ ПОТОКИ» 
 
Подача заявок до до 10 липня 2012 року (включно) 

До 15 липня відбувається І заочний тур відбіркового конкурсу (на основі аудіо та 
відео-матеріалів) 

21 липня – з 9.00 заїзд, 10.00-11.00 урочиста хода по м.Стрию, поселення учасників з-поза 
Львівської області (місце поселення-школа сіл Розгірче, Семегинів, Жулин, готелі м.Стрия, гостел 
АСАХІ, санаторії м.Моршина, відпочинкові бази с.Розгірче, гуртожиток готельного типу 
Стрийського аграрного коледжу, гуртожитки ВПТУ м.Стрия, зелені оселі Стрийського р-ну та 
вартість узгоджується із адміністратором. Місця поселення учасників та вартість також 
актуалізовуються на сайті як і резервні місця. Попереднє бронювання та оплата надає пріоритет 
поселення). 

21 липня – ІІ тур відбіркового конкурсу 
Мала сцена. Початок виступів з 13:00 до 18:00 

22 липня – нагородження переможців та Гала-концерт 
Мала сцена.  
11:00 саунд-чеки колективів 
13:00 майстер-клас - зведена репетиція колективів 
16:00-17:30 Урочисте нагородження переможців і учасників, закриття, Гала-концерт 

лауреатів та гостей 

Фінансові умови: 

Етно-конкурс-фестиваль є некомерційним заходом. 

Вартість дороги, проживання та харчування приїжджих учасників фестивалю з України - за 
рахунок відряджуючої сторони. 

Для зарубіжних делегацій проживання, харчування, екскурсії, участь у фестивальних заходах - за 
рахунок відряджуючої сторони. 

Учасники фестивалю з України всі затрати по харчуванню та проживанню покривають за власний 
кошт (орієнтовна ціна проживання – від 20 до 350 грн./в добу на одного учасника). Харчування 
(триразове) від 50 до 100 грн буде організовано на місці проведення Фесту. 

Для формування нагородно-подарункового фонду та покриття затрат по організації фестивалю 
оргкомітетом встановлено Фестивальний благодійний внесок: для учасників фестивалю з 
України (окрім Стрия та Стрийського району) в сумі 50 грн. з кожного учасника. Фестивальний 
внесок для кожного учасника зі Стрия та Стрийського району складає 30 грн. 

Благодійні внески перераховуються через банк або поштовим переказом. 
Одержувач:          ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ «ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» 

ЗКПО:                  35130706 
Р/Р:                       26004180708980 
БАНК:                   ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 
МФО:                    325923 
Призначення платежу: «Благодійний внесок на  статутні цілі організації». 

Внески сплачують тільки ті учасники, котрі пройшли до ІІ туру конкурсу. 
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Підпис Король О. М._______________ 

Підпис Маковський П. І. _____________ 

 

УВАГА!! Благодійні внески від тих учасників, які не пройшли відбір у I-шому турі, але сплатили 
внески (випадком чи свідомо) зараховуються як внески добродійників Фесту, не повертаються.  

Особи/організації заносяться в інфоматеріали Фесту як благодійники. Організатори Фесту будуть 
вдячні за будь-яку підтримку своїх організаційних зусиль. 

 
9. Інформаційна підтримка КОНКУРСУ-ФЕСТИВАЛЮ:   

 Телекомпанія «ЛАН» 
 Радіостанція «Стрий-ФМ» 
 Газета «Рідне поле» 
 Телеканал «5-й перший інформаційний канал» 
 Прес-служба Львівської обласної ради 
 Прес-служба Львівської обласної державної адміністрації 

Коло інфопартнерів постійно розширюється.  
Заохочуємо різні інформаційні ресурси до співробітництва.  
Із питання інфопартнерства звертатися на адресу Фесту. 

Реквізити фестивалю для перерахунку коштів: 
Благодійні внески перераховуються через банк або поштовим переказом. 
Одержувач:          ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ «ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» 

ЗКПО:                  35130706 
Р/Р:                       26004180708980 
БАНК:                   ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 
МФО:                    325923 
Призначення платежу: «Благодійний внесок на  статутні цілі організації» 

 

Наша адреса:вул.Незалежності, 17, м.Стрий, Львівська обл., 82400 
Загальні організаційні питання - телефони: (03245) 5 57 71, 7 10 80(ф),  067-341-51-83,  095-499-61-63, 093-659-17-63  

(питати адміністраторів КДЦ- Василину Куприч - 098 796 04 09-персональний або Лілію Шабан - 097 451 25 54 – персональний) 

Е-пошта: wfucu2012@gmail.com  
 

Офіційний сайт Фесту (завжди актуальна інформація) – www.wfucu.org.ua  
 

Стадник Марта, адміністратор Фесту,  

Тел. моб:  067 32 49 49 2 
відповідальна за збір заявок на участь у фестивалі-конкурсі, організацію роботи із заявленими учасниками. 
 

Король Оксана, режисер фестивалю-конкурсу 
Тел. моб: +38-67-269-17-06 

Режисер фестивалю-конкурсу академічної, народної та фольклорної творчості «Стрийські потоки» , 
керівник мистецького об'єднання «Світ мрій» 

  

mailto:wfucu2012@gmail.com
http://www.wfucu.org.ua/
tel:067%2032%2049%2049%202
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Підпис Король О. М._______________ 

Підпис Маковський П. І. _____________ 

 

Додаток 1 Дирекції Всесвітнього фестивалю українських 
кредитних спілок п.Петру Маковському 
 
Режисеру  Етнофестивалю «Стрийські потоки»  
п.Оксані Король 

 
соліста/гурту ____________________________________ 

(прізвище ім'я, по батькові або назва гурту) 

______________________________________ 
у жанрі  _______________________________________ 

             (усної укр. нар. творчості, укр. автентичного фольклору,  

______________________________________________ 
традиційної укр. муз. в академ. форматі, естрада) 

 
ЗАЯВКА 

Прошу (просимо) включити мене/наш гурт до складу учасників відбіркового конкурсу І-го 
ЕТНОФЕСТИВАЛЮ «Стрийські потоки» у м. Стрию. 

 
З Положенням про фестиваль та його Творчою концепцією ознайомлений (-на, -ні). 

Зобов'язуюся (-ємося) дотримуватися Положення. 
 

Прізвище (-ща), ім’я, по батькові       Підписи 
соліста / кожного учасника гурту і керівника 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 
___________________________________________________   ______________ 

 
При цьому додаю деталізовану анкету, свою ауді, фото, відео презентаційні матеріали. 
 
Дата ____ _________________ 2012 р.   ____________/_______________/ 
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Підпис Король О. М._______________ 

Підпис Маковський П. І. _____________ 

 

Анкета 
учасника(-ів) відбіркового конкурсу 

І-й ЕТНОФЕСТИВАЛЮ  «Стрийські потоки» 
у рамках Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок 

 

1 .Жанр 

2. Прізвище, ім'я, по батькові соліста / назва гурту 

 

3. Кількість учасників гурту, не враховуючи керівника і звукооператора (заповнюється учасниками 
гурту) 

 

  

4. Прізвище, ім'я, по батькові соліста/ учасників гурту – вказуючи інструмент і вокал 

 

 

 

 

5. Дані соліста / керівника та замісника гурту: номер телефону (дом., моб., сл. або рідних, друзів), 
домашня адреса, електронна адреса; рік, місяць і число народження; фах, місце роботи чи 
навчання; національність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Назви і хронометраж конкурсних пісень (або обрядів - для учасників у жанрі українського фольклору 
за напрямком виконання обрядів); прізвище, ім'я, по батькові композитора і поета пісень – для 
учасників у жанрах академічного виконавства народної музики, сучасної естрадної української 
музики; ПІП аранжувальника і студії звукозапису, де записана інструментальна фонограма (у разі її 
наявності) 

 

 

 

 

7. Звідки Ви дізналися про відбірковий конкурс (з центральної, обласної чи районної газети, ТБ, радіо, 
від знайомих)  
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Підпис Король О. М._______________ 

Підпис Маковський П. І. _____________ 

 

8. Чи виступали Ви раніше на фестивалях (якщо так, то на яких і коли) 
 

 

 

9. Чи співали Ви раніше пісні українською мовою: 

10. Який маєте ще репертуар (пісні, обряди) і на скільки часу (заповнюється учасниками у жанрі 
українського автентичного фольклору) 

 

 

12. Якою мовою переважно спілкуєтеся у побуті, в родині, з друзями  

 

13. Назвіть троє Ваших улюблених музикантів або гуртів в Україні та за кордоном  

 

14. Ваші очікування від фестивалю «Стрийські потоки»  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Підпис керівника:     ____________________________ 
 
Дата подання на конкурс-фестиваль:  ____________________________ 
 

Подавати на адресу: 
ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

Адреса поштова:вул.Незалежності, 17, м.Стрий, Львівська обл, 82400 
або на електронну адресу: wfucu2012@gmail.com 

чи факсом (03245) 7 10 80 
моб тел. 067 32 49 49 2 (Марта Стадник, адмінстратор Фесту) 

 

УВАГА!!!Якщо у Вас немає можливості вислати фото, фонограму «+», 
анкету-заявку та інше, ці питання можна вирішити за телефонами з 

адміністратором етнофестивалю-конкурсу  
Мартою Стадник -  067 32 49 49 2 

 

mailto:wfucu2012@gmail.com
tel:067%2032%2049%2049%202

