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ПОЛОЖЕННЯ 
про відкритий фестиваль-конкурс гумору та жартів 

«ХРУЩ» 

Місце проведення – Заводський міський будинок культури №1 
Дата проведення – 7 квітня 2019 р. о 13:00 год. 

 

1. Організатори проекту: 
1.1 Заводська міська рада 
1.2 Заводський міський будинок культури №1 
 
2. Мета: 

2.1  Сприяння популяризації сучасного акторського мистецтва; 
2.2 Покращення професійної та виконавської майстерності представників 

розмовного жанру, зокрема гумору та сатири; 
2.3 Виявлення нових талановитих і обдарованих особистостей, сприяння 

подальшому розвитку їх здібностей, надання можливості реалізації їх творчого 
потенціалу; 

2.4 Встановлення творчих зв’язків з аматорськими колективами району,  
обмін досвідом та творчими досягненнями. 

 
3. Умови проведення 
3.1 Для здійснення координаційної роботи, пов’язаної з організацією та 

проведенням фестивалю-конкурсу, створюється робоча група, яка затверджує 
програму, склад режисерсько-постановочної групи, визначає місце проведення, 
склад журі конкурсу, займається питаннями організаційного характеру.  

3.2 Фестиваль-конкурс проводиться на базі Заводського міського будинку 
культури №1  7 квітня 2019 р. 

3.3 Заявки на участь у фестивалі подаються не менш ніж за 5 днів до початку 
проведення фестивалю (Зразок заявки: дод.1 – для колективів; дод.2 – для 
солістів). 

 
 



3.4 До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються аматорські та професійні 
творчі колективи, незалежно від фахової спрямованості, які виявляють себе у 
сфері гумору, сатири, жарту, дотепу та шаржу: 
- читці розмовного жанру; 
- театри мініатюр; 
- клуби за інтересами відповідної спрямованості; 
- вокальні колективи з відповідним репертуаром; 
- хореографічні колективи з відповідним репертуаром. 

Вік учасників необмежений. 
3.5 Хронометраж виступу: 

– солісти – до 7 хв.; 
– колективи малих та великих форм – до 15 хв. 

3.6 Програма виступу передбачає не більше 2 творів від учасника. 
3.7 Критерії оцінювання: 

-  рівень акторської та виконавської майстерності; 
- артистичність та сценічна культура; 
- цілісність композиції та розкриття творчого задуму; 
- зовнішній вигляд учасників, наявність костюмів та реквізитів для виступу,  

музичне оформлення. 
 

4. Визначення та нагородження переможців: 
4.1 Всі учасники отримують дипломи та кубки учасника відкритого 

фестивалю-конкурсу  гумору та жартів «ХРУЩ». Переможець фестивалю 
нагороджується цінним подарунком від головного спонсора фестивалю – 
Заводської міської ради. 

4.2 Переможців обирає створене робочою групою компетентне журі.  
4.3 За журі залишається право присудження окремих титулів та номінацій. 
 
5. Фінансові умови 
5.1 Фестиваль є некомерційним. Участь конкурсантів безкоштовна. 
5.2 Фінансові питання, пов’язані з організацією та проведенням фестивалю-

конкурсу,  вирішуються безпосередньо організаторами. 
5.3 Витрати, пов’язані з транспортом та участю конкурсантів, бере на себе 

відряджуюча організація. 
 
6. Організаційні питання:  
5.1 Заявки на участь подаються до 2 квітня 2019 року за адресою: 

м. Заводське, вул. Матросова, 15 Заводський МБК №1; 
або на електронну адресу: che.mbk1@gmail.com; 

5.2 З інших питань, пов’язаних з участю у фестивалі-конкурсі, звертатись за 
тел.: (066) 15-98-176. 
 



ДОДАТОК   1 
Заявка 

на участь  
у відкритому фестивалі-конкурсі гумору та жартів 

«ХРУЩ» 

(для колективів) 
Повна назва колективу  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Кількість учасників__________________________________________________  
Заклад, який представляє ________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
П.І.П. керівника (викладача),адреса, телефон, факс, е-пошта_________________  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Номінація: (підкреслити необхідне) 
- читці розмовного жанру; 
- театри мініатюр; 
- клуби за інтересами відповідної спрямованості; 
- вокальні колективи з відповідним репертуаром; 
- хореографічні колективи з відповідним репертуаром. 
 
Конкурсний твір, автор, хронометраж _________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Реквізити, які необхідні для виступу ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
Коротка творча характеристика колективу 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



ДОДАТОК   2 
Заявка 

на участь  
у відкритому фестивалі-конкурсі гумору та жартів 

«ХРУЩ» 

(для солістів) 
П.І.Б. учасника 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Вік (кількість повних років ____________________________________________  
Заклад, який представляє ________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
П.І.П. керівника (викладача),адреса, телефон, факс, е-пошта_________________  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Номінація: (підкреслити необхідне) 
- читці розмовного жанру; 
- театри мініатюр; 
- клуби за інтересами відповідної спрямованості; 
- вокал (відповідний репертуар); 
- хореографія (відповідний репертуар). 
 
Конкурсний твір, автор, хронометраж _________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Реквізити, які необхідні для виступу ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Коротка творча характеристика 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


