Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев”
Сдружение Училищно настоятелство „Филип Кутев - Котел”
СТАТУТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ХV -ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС - НАДИГРАВАНЕ

„ЗЛАТНА ГЕГА”
28 април 2018 г.
гр. Котел
Конкурсът се организира от председателя на училищното настоятелство г-н Паруш Неделчев и
Методическо обединение ”Български танци”. С подкрепата на Министерството на Културата
ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Конкурсът е ежегоден празник на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в
многообразието си български танци. Успехът от предишните издания утвърди главните му цели: да
мотивира младите изпълнители към съхраняване и развиване на фолклорните ни танци, да стане
средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители, и
цели да открива, подпомага и закриля деца с изявен талант.
КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА:
Категория А /надиграване по двойки/
І възрастова група до VII кл. /включително/
ІІ възрастова група от VIII - XI кл /до навършване на 18г./
ІІІ възрастова група - над 18 години
Категория Б /представяне на сценично разработен обичай/
І възрастова група до 14 години
ІІ възрастова група над 14 години
Категория В /ансамблово надиграване/
І възрастова група до 14 години
ІІ възрастова група над 14 години
Категория Г /клубове за български народни танци /

Възрастови групи над 18 години.
Право на участие имат всички клубове, изучаващи български народни танци (хора) за
любители. Допускат се и групи, желаещи да се явявт извън състезателната програма, като оповестят
това в заявката си. Облеклото за участие е по желание на участниците. Групите заплащат такса за
участие в размер на 8 лв. на участник. Подава се заявка за участие с точния брой на танцьорите и
ръководителите.
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсна част /протича в един тур/












Категория А (надиграване по двойки)
І възрастова група: Ръченица, Джиновско хоро, Дайчово хоро
ІІ възрастова група: Тракийска ръченица, Северняшка ръченица, Джиновско хоро и Дайчово
хоро.
ІІІ възрастова група: Шопска ръченица, Тракийска ръченица, Северняшка ръченица, Kопаница,
Бучимиш
Забележка: Реда на явяване се тегли чрез жребий в деня на конкурса. Оценява се индивидуалното
представяне на всеки участник, а не представянето на цялата двойка. Музикалните примери за
категория А, можете да намерите на уебсайта на конкурса- www.gega-kotel.hit.bg.
Категория Б (представяне на сценично разработен обичай)
І, ІІ, възрастови групи /Обичаи по избор/
Категория В (ансамблово надиграване)
І, ІІ, възрастови групи /Танц по избор/



































Категория Г (клубове за български народни танци)
1. Представяне на едно автентично хоро и една разработена танцова композиция по избор на
участниците с времетраене до 6 минути за двете изпълнения.
2. Музикалният съпровод да бъде осигурен на един CD носител и флашка.









Критерии за оценяване в Категория Г:
1. Автентичност и оригиналност на танца.
2. Групов дух и емоционален заряд по време на представянето.

НАГРАДЕН ФОНД
Всички участници в конкурса получават грамота за участие. Класираните на първо, второ или
трето място получат диплом, както и предметни награди и парични премии. По преценка на журито
могат да бъдат присъдени поощрителни награди.
При включване на конкурса в Програмата на Министерски съвет за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, класираните индивидуално на първо, второ или трето място
в А категория II-ра възрастова група, ще получат едногодишна стипендия при условията и
реда на Наредбата за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби.





УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват всички двойки и ансамбли, които отговарят на изискването на
съответната категория и възрастова група.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Талон за участие по образец.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Конкурсът се провежда в Концертната зала на НУФИ „Филип Кутев” пред публика и медии.
За провеждането на конкурса се съставя организационен щаб от координатори, водещ на конкурса,
квестори, сътрудник на журито за връзка с медиите, сътрудници-художествено оформление,
озвучител.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Кандидатите внасят в касата на училището такса за участие в размер на 8 лева на участник в
деня на участието.
2. Организаторите предлагат възможност за нощувка в базата на училището по заявка, както и
ползването на ученически стол. Разходите са за сметка на участниците.
3. Графикът за явяване, с изключение за категория А, ще бъде изготвен 7 дни преди конкурса,
като всеки участник може да получи информация за явяването си на следните телефони:
0878 40 10 37 или 0895 71 61 63.
4. Организаторите на конкурса имат право да записват и популяризират изпълне-нията на
участниците с рекламна цел.
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявките за участие са по приложен образец (талон) и се приемат не по-късно от 15.04. 2018 г.
на адрес: гр. Котел 8970, обл. Сливен, ул. Георги Захариев № 2, или на email:
zlatna.gega_nufi@abv.bg. Подалите заявки след посочения срок могат да бъдат допуснати само след
заседание и по решение на журито.
Забележка: Конкурсът се провежда всяка година. Организаторите запазват правото си да
правят промени в статута за следващо издание на конкурса.
За допълнителна информация:
Константин Константинов тел. 0895716163
Email: zlatna.gega_nufi@abv.bg
Гр. Котел, ул.”Георги Захариев”2
тел. 045342215, 045342248, факс:045342248
Е-mail: smu_k_l@mail.bg ; www.nufi-kotel.com

