Национален конкурс с международно участие
SUMMER CAMP 2021 - Слънчев бряг 19-24 Август 2021
(присъствено и онлайн)
Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева,
Председател на Синдиката на българските учители

Със съдействието на Министерството на образованието и науката,
Регионален инспекторат по образованието – гр.Бургас
С подкрепата и съфинансирането на
Национален фонд „Култура”, по "Едногодишна програма
за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата “
Директор на конкурса: г-жа Снежана Полихронова – Кърнолски

GRAND PRIX 500 €

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. КАТЕГОРИИ и НОМИНАЦИИ
В конкурса могат да вземат участие млади таланти на възраст
от 4 до 35 години в следните жанрове:
Танц: (солисти, камерни формации, големи формации)
номинации: класически балет; съвременен (модерен, джаз, мюзикъл) танц;
характерен танц; танцово шоу (хип-хоп, ърбън стрийт, MTV); спортни танци (латино и
страндартни).
Вокал: (солисти, камерни формации, големи формации)
номинации: поп; мюзикъл; джаз, евъргрийн (вкл. детска песен); рок.
Фолклор: вокал, танци, инструментал (солисти, камерни формации, ансамбли).
Мажоретки: (батон и пом пон)
Духови оркестри: детски, младежки и възрастни (до 35 г.)
Хорове: детски, младежки и възрастни (до 35 г.) (мин. 12 изпълнители)
2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
I възрастова група – до 7 години (включително)
II възрастова група – от 8 до 10 години (включително)
III възрастова група – от 11 до 13 години (включително)
IV възрастова група – от 14 до 18 години (включително)
V възрастова група – от 19 до 35 години (включително)
ХОРОВЕ – всички стилове, вкл. поп, джаз, обработен фолклор;
ОРКЕСТРИ – фолклорни, фанфарни, духови, симфонични:
I категория – до 14 г.
II категория – до 20 г.
III категория – над 21 г.

3. Условия: Таксата участие включва едно или две изпълнения, с времетраене до:
3:30 минути за вокални солисти и кам.формации (поп-вокал и фолклор)
3:30 минути за танцови солисти и кам.формации
За Вокални формации (без I възрастова група) и Хорове:
- произведенията да се изпълняват мин. на 2 гласа, сложността и прецизността на
многогласа ще се отразява в оценката на журито.
- музикалният съпровод може да бъде по избор на участника.
4. Срок за записване до 20.06.2021 г. (след посочената дата заявки се приемат само по
преценка на организаторите)
Необходими материали:
- попълнен формуляр на заявка за участие и декларация за авторските права;
- само за присъствените участници - аудио и видео материали (демо), показващи
възможностите на кандидатите и техни представителни снимки;
Организаторите си запазват правото да преустановят записването в дадена
група и преди тази дата, ако капацитетът е запълнен.
5. Присъствено участние - музикалният съпровод за всяко изпълнение трябва да
бъде изпратен на karnolsky@gmail.com до 01.08.2021 г. По време на конкурса няма да
се правят промени. Ако на записа при солистите има допълнителни гласове, то не се
допуска те да повтарят основната мелодия.
6. Онлайн участие – видео за всяко изпълнение трябва да бъде изпратено на имейл
karnolsky@gmail.com до 01.08.2021 г.
Моля да именувате файловете по следния начин:
01_Име Фамилия_Име на изпълнение, 02_Име Фамилия_Име на изпълнение
Материалите се изпращат на е-mail: karnolsky@gmail.com с тема: “Summer camp“.
*Членовете на Журито и организаторите си запазват правото да решат кои
участници ще участват в ГАЛА концерт.

НАГРАДИ
GRAND PRIX
I, II, III МЯСТО
Намаления за участия в международни фестивали организирани от Арт Център
Кърнолски – “Magia Italiana”, “Summer Camp”, “Орфей в Италия”, “Короната на
Орфей” - Гърция
Специални награди
o Покани за участие в международни конкурси в Италия, Испания, Полша,
България, Румъния, Литва, Македония, Сърбия, Щвейцария и други държави
o Награда на името на Димитър Кърнолски - за най-добър педагог (безплатно
участие в международни фестивали организирани от Арт Център Кърнолски –
“Magia Italiana”, “Summer Camp”, “Орфей в Италия”, “Короната на Орфей” Гърция)
o Награда от Синдиката на българските учители
o Награди от КНСБ – озвучителни системи и безплатно участие в Етно
Фестивал “ Децата на Балканите – с духовност в Европа”
o Награди от членовете на журито – безплатни открити уроци.
o Награда от Kлуб “ЗОНТА – Св. София”
o Награда от Списание "ОСЕМ".
o Награда от фирма "ТРИМ".
o Запис и мастеринг в Студио "Karnolsky Project Studio".
o Награди от музикална къща „Фактор“.
o Награди и подаръци от други фирми спонсори.
*Наградите се връчват изключително и само по преценка на журито, организаторите и
партньорите на конкурса, поради което същите си запазват правото да не присъдят всяка една от
гореспоменатите награди

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
НАСТАНЯВАНЕ
5 нощувки/ 6 дена
268 ЛВ за Деца /до 16 години*/
288 ЛВ за ВЪЗРАСТНИ
* Деца, които са навършили 16 год. преди началото на фестивала /преди 18.08.2005 г./ заплащат като възрастни.

СУМАТА Е ЗА ЕДИН ЧОВЕК И ВКЛЮЧВА:
Настаняване* в хотели «Бумеранг Резиденс» и «Палм Корт», Сл.бряг - 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.
*При предварителна заявка може да се извърши настаняване в хотел с по-висок клас срещу
допълнително заплащане
*Участници и придружители които не се настаняват чрез нас заплащат допълнително
фестивален пропуск от 35 лева на човек, който осигурява достъп до цялостната конкурсна
програма.

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 год.
.

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;

КОНКУРСНИ ТАКСИ
Солист - 70 лв.;
Камерни формации /дует, триo, квартет/ - 40 лв. на човек;
Формации от 5 до 8 човека – 165 лв. за формация;
Формации от 9 до 13 човека – 205 лв. за формация;
Формации от 14 до 18 човека - 270 лева за формация;
Формации от и над 19 човека – 305 лева за формация.

ДРУГИ ТАКСИ
Индивидуални Мастър Класове – 100 лв за урок (60 мин.)
Арт лаборатории (песни или танци) - 30 лв. на човек *намаление 10% при участие за 2 дни
Билет Гала концерта в Летният театър, Бургас с известни български артисти.- 10 лв.

Заявката се гарантира с такса, преведена до 20.06.2021 г. по сметка:
Юробанк България АД
пл. България 1, 1414 София, БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG28BPBI79401053312301
Арт Център Кърнолски
Основание: име на участник/група и текст “Summer camp”.
Сканирано копие от банков документ, удостоверяващ извършеното плащане се изпраща
с име на участника и текст “Summer camp ” на e-mail: karnolsky@gmail.com
*След 26.07.2021 преведените такси не се възстановяват.
*Програма за концертите ще бъде публикувана до 5 август 2021 г.

Конкурсът и семинарите ще се проведат:
20, 21 август 2021 – Конкурс - в х-л „Бумеранг Резиденс“ , Слънчев бряг
22 август 2021 - ГАЛА Концерт и награждаване (Летен театър Бургас)
20, 21 и 23 август 2021 – Арт лаборатории и индивидуални мастер класове - в х-л
„Бумеранг Резиденс“ , Слънчев бряг

ЖУРИ:
Оценяването се прави от три или от пет членно жури – специалисти в
съответния стил. Съдиите оценяват по точкова система, като най- високия
сбор определя победителя в групата.
Журито ще определи кои лауреати, класирали се на първи места, ще получат право да
участват безплатно в арт лаборатории, които се провеждат след конкурса, за
създаването на продукция, която обединява всички жанрове на конкурса.
ОБЩИ ПРАВИЛА:
1. Организаторите запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване,
филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и
обезщетения.
2. Ръководителите на групите носят отговорност за злополуки и контузии на
изпълнители на сцената.
3. Разходите по пребиваване на групите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и
нощувки са за сметка на участниците.
4. Разходите за наградния фонд, техническото, сценичното обезпечаване, както и
осигуряването на медицинска помощ, се поемат от организаторите.
5. Ръководителите на групи носят отговорност за поведението на изпълнителите от
своите колективи по време на мероприятието.
6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит, инструменти и лични вещи.
7. Музиката на хореографиите и инструменталите трябва да бъде предварително
качени чрез онлайн платформата ни за регистрация. Съветваме Ви да носите
резерв на музиката си на флаш памет.

АРТ ЦЕНТЪР „КЪРНОЛСИ“, Бул. „В.Левски“ 86, София
Контакти:

+35929516131

karnolsky@gmail.com

www.karnolsky.eu

