
 

 

 
 

17 – 22.08.2020 
Слънчев бряг, България 

Под патронажа на г-жа Янка Такева председател на Синдиката на българските учители 
със съдействието на Министерството на образованието и науката 

 със съдействието на Министерството на образованието и науката.. 
ОРГАНИЗАТОР: АРТ ЦЕНТЪР “КЪРНОЛСКИ”ДИРЕКТОР НА  

ФЕСТИВАЛА – СНЕЖАНА ПОЛИХРОНОВА-КЪРНОЛСКИ  

GRAND PRIX 500 € 

 



 

 

 

КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ 
Вокал (солисти и групи): мюзикъл и песен от филм, класика, джаз, поп, рок. 

Танц (солисти и групи): съвременен танц (модерен, контемпорари, джаз); класически балет; характерен танц; хип-хоп. 

Фолклор: Вокал (солисти и групи); инструменталисти (солисти и оркестри); Танц (солисти и групи). 

Мажоретки (батон и пом пон). 

Духови оркестри- детски, младежки и студентски. 

Хорове- детски, младежки и студентски. 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

Вокални и танцови солисти, вокални и танцови групи, инструменталисти:  
I-

ва
 възрастова група: до 7 години; 

II-
ра

 възрастова група: от 8 до 10 години; 

III-
та

 възрастова група: от 11 до 13 години; 

IV-
та 

възрастова група: от 14 до 17 години; 

V-
та

 възрастова група: от 18 до 35 години; 

 (Формации над 35 години не взимат участие в конкурсната програма, а само във фестивалната.) 

 
 

ОРКЕСТРИ 

I – 
а
 възрастова група – до 18 години; 

II - 
а
 възрастова група – над 19 години; 

 



РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

КРАЕН СРОК – 15 МАЙ 2020, след тази дата заявки за участие могат да бъдат одобрени само от организаторите на фестивала. 

РЕГИСТРАЦИЯТА за участие във фестивала,ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА: 

 

 Изцяло попълнена апликационна форма със списък с имена и дати на раждане за всички пристигащи на фестивала.  

 Авансово плащане – 30% от общата сума 

 Кратка артистична биография, две снимки,аудио и видео материали, които демонстрират артистичното ниво на кандидатите.  

 Подписана декларация, в която предоставят правата на АУДИОТО И ВИДЕОТО на записите за целите на фестивала. 

 Инструменталите на изпълненията, обозначени като първо и второ, трябват да бъдат изпратени 30 дни преди началото на фестивала. Повреме на 

фестивала промени не се допускат. 

 Участниците ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изпълняват два номера с продължителност: 

 до 3:20 минути за всеки солист и всяка вокална група; 

 до 4:00 минути за останалите участници; 

* При изпълнения, надхвърлящи посоченото времетраене, журито ще прекъсва изпълнението. 
  Всички материали трябва да бъдат изпратени на посоченият email: karnolsky@gmail.com  

с текст „НИЕ - XXI-ви Век”. Имената на файловете да са кръстени по следния начин: 01_Име_Фамилия_Изпълнение; 02_Име_Фамилия_Изпълнение 

Ръководителите на групите са отговорни за живота, здравето и поведението на всеки от групата по време на фестивала. Също така носят и 

отговорност за костюмите, сценичните реквизити и личните принадлежности.  
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НАГРАДИ 

 GRAND PRIX – 500 € 

 I, II, III МЯСТО, Специални награди 

 Намаления за участия в международни фестивали организирани от Арт Център Кърнолски – “Magia 

Italiana”, “ Ние ХХI-ви Век”, “Орфей в Италия”, “Короната на Орфей” и други. 

 Покани за участие в международни конкурси в Италия, Испания, Полша, България, Румъния, Литва, 

Македония, Сърбия, Украйна, Беларус, Щвейцария и други държави 

*Членовете на Журито и организаторите си запазват правото да решат кои участници и изпълнения ще 

вземат участие в ГАЛА концерта. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

ВАРИАНТ 1 - 5 нощувки/ 6 дена 

248 ЛВ за Деца /до 16 години*/ 

265 ЛВ за ВЪЗРАСТНИ 

* Деца, които са навършили 16 години преди началото на фестивала /преди 17.08.2004г./ заплащат като възрастни. 
 

СУМАТА Е ЗА ЕДИН ЧОВЕК И ВКЛЮЧВА: 
 Настаняване* в хотел «Бумеранг Резиденс» - студия (3, 4 и 5 местни) /ограничено количество/, в двустайни апартаменти (3+2 – 5 чов.); в просторни 

апартаменти (3+3/4 или 2/3+4 по 6-7 чов.); големи апартаменти или мезонети (4+4/3+5/2+2+5 - по 8-9 чов.) В апартаментите има: телевизор, хладилник, 
климатик. 

 Изхранване на база пълен пансион - 3 пъти на ден (закуска, обяд, вечеря). 

 Ползване на външни басейни и шезлонги 

 Анимация - развлекателни, спортни и интелектуални програми, дискотеки 

 Welcome party 
*При предварителна заявка може да се извърши настаняване в хотел с по-висок клас срещу допълнително заплащане 

Специални условия: Групи над 20 човека –21-ият човек /ръководителят/ ще бъде настанен безплатно за периода на фестивал, 22- ият и 23- ият /ръководители/ ще заплатят цената, която е за 

деца под 16 години. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТСТЪПКИ: АКО СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА И ПЛАТИТЕ ПО 40 ЕВРО ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК ПРЕДИ  15.01.2020  ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ 3% ОТСТЪПКА. 

. 

ВАРИАНТ 2 – (19-22.08.2019) - 3 нощувки/ 4 дена 

155 ЛВ за Деца /до 16 години*/ 

180 ЛВ за ВЪЗРАСТНИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ: 
Допълнителна нощувка: 38 лева на човек на ден; 

Доплащане за единична стая: 26 лева на стая на ден;  

Доплащане за двойна стая: 16 лева на ден; 

Транспорт до/от сцени Несебър (откриване) и Св. Влас (Гала концерт): 15 лева на човек 
 

 ВНИМАНИЕ!!! Всеки, настанен при нас заплаща депозит от 15 евро. При нанесени материални щети на територията на комплекса те се 

приспадат от депозита. При липса на такива депозита се връща при напускане.   
 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 

Солисти – 65 Лева на човек. 

Малки формации: Дует – 80 Лева, Трио – 95 Лева. 

Формации / 4 -7 човека/ - 130 Лева на формация. 

Формации /8 -15 човека / - 170 Лева на формация. 

Формации /16 -20 човека / - 240 Лева на формация. 

Формации над 20 човека – 260 Лева на формация. 

!!!Формации над 35 години плащат по 15 лева на човек – фестивална такса.  

!!!Участници, които не се настаняват при нас, следва да заплатят допълнително 30 % от таксата за участие.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА 

Всички плащания до АРТ ЦЕНТЪР КЪРНОЛСКИ следва да се направят по БАНКОВ  ПЪТ:  

Eurobank EFG Bulgaria 

пл. България 1, 

1414 София  

БЪЛГАРИЯ  

BIC: BPBIBGSF 

IBAN: BG28BPBI79401053312301 – в лева  

Арт Център Кърнолски 

Основание за плащане: Име на участника и текст “ НИЕ XXI – И ВЕК” 

КАКТО СЛЕДВА: 

 До 30.05.2020 г. - 30% от калкулираната сума. 

 До 01.08.2020 г. - 70% от калкулираната сума /останалата сума/. 

*За потвърждаване на банковия трансфер, изпратете ни сканирано копие на документа за направено плащане с името на участника и с текст “Ние 21 век” на посочения мейл: 

karnolsky@gmail.com 

ВНИМАНИЕ! Авансовото плащане от 30% служи като резервация на хотела и не подлежи на връщане в случай, че участникът/ците/ не успеят да присъстват на фестивала по 

причини, независещи от организатора.    
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ТРАНСПОРТ 

Всеки участник отговаря за собствения си превоз до местата за настаняване и обратно, до сцените на фестивала или места 

свързани с фестивала / паради, концерти и други / и обратно. Организаторите могат да осигурят превоз за групи идващи със самолет като 

ги транспортират от и до същото летище, на което са кацнали, както и по време на фестивалните дни. Цената на транспорта ще бъде 

покрита от групата и ще бъде допълнитено обсъдена в зависимост от броя хора. 

.  

 

ART CENTER KARNOLSKY 
Bulgaria, Sofia 1142 

Rakovsky  str. N 209 
 

CONTACTS:       +35929516131     karnolsky@gmail.com  www.karnolsky.eu 

 

                                                                                                      
ART CENTR KARNOLSKY/Арт Център Кърнолски @KARNOLSKY 

mailto:karnolsky@gmail.com
http://www.karnolsky.eu/
http://www.facebook.com/artcenterkarnolsky/
https://www.instagram.com/Karnolsky/?fbclid=IwAR3-SzhkGLU-sLh4VyuV1jxyTAvYrAXr0tzCzHyBR9qB66adQEWsBG-w7f8

