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НАРЕДБА № 30
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
МАЖОРЕТЕН ФЕСТИВАЛ ЛЕВСКИ 2015г.

31.05.15г.
Фестивалът е посветен на 1 юни- Ден на детето и
70 годишнината на град Левски
Организира се под патронажа на кмета на Община Левски.
І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
1. Фестивалът да допринесе за изява на мажоретните състави и
популяризирането на мажоретния танц в България.
2. Да допринесе за подобряването на квалификацията на треньорските
кадри.
3. Да създаде настроение и удоволствие от танца, да благоприятства за
създаване на трайни приятелски отношения между участниците.
ІІ. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Техническата конференция се провежда един час преди фестивала. На
нея се съобщава графика, разглеждат се въпроси от битов и
дисциплинарен характер.
2. Разходите за фестивала –пътни и храна се поемат от участниците.
3. Такса правоучастие в размер 20,00 лв.(двадесет лева) се заплаща за
всеки състав , заявил участие. Същата се заплаща по банков път на
приложената към Наредбата сметка.(Приложение – Такси за мажоретен
фестивал)или на място в деня на Фестивала.
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ЗАЯВКИ
1. Право на участие във фестивала имат всички клубове, школи,
читалища и учебни заведения редовно подали заявките си за участие.
2. Принципни заявки се подават до 30 април до организаторите.

3. Реда за участие на отборите се определя от организаторите.
Уточнената програма се изпраща на участниците, минимум 5 дни преди
фестивала.
IV. РЕГЛАМЕНТ
1. Фестивалът започва с празнично дефиле по предварително уточнен
маршрут – 500 м., с времетраене – 30 минути.
2. Всеки състав има право да изпълни до две композиции с палки или
помпони. Всяка композиция да не превишава 5 минути.
3. Костюми в мажоретен стил.
4. Музика – свободен избор ( не е задължително да е маршова).
5. Ръководителите на групите представят музиката на CD носител (или
флаш-памет) на техническата конференция.
V. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
1. Фестивалът няма конкурсен характер. Всички състави получават
сертификат и плакет за участие.
2. Домакините имат право да осигурят и допълнителни награди и
подаръци / призове/.

Наредбата е приета с решение № 678/30.04.2015г. на Общински съвет –
Левски.

ДОЧКО ДОЧЕВ/п/:
Председател на Общински съвет
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА/п/:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

