
ПОЛОЖЕННЯ 

про ІІ фестиваль  

весільно-ресторанної музики 

«ЛАБУХ-ФЕСТ» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення ІІ фестивалю весільно-

ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» (далі - Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводиться щороку з метою збереження, розвитку та 

популяризації українських національних традицій та присвячений Дню 

Незалежності України.  

1.3. Фестиваль є неприбутковим проектом.  

1.4. Основними завданнями Фестивалю є:  

 популяризація кращих зразків сучасної української музики;  

 підвищення туристичного потенціалу міста;  

 пошук і підтримка творчої молоді;  

 створення умов для самореалізації весільно-ресторанних музикантів 

1.5. Фестиваль має офіційну символіку. Використання символіки в 

інформаційних цілях дозволяється з метою розповсюдження інформації про 

Фестиваль, його заходи та організаторів.  

1.6. Інформація про проведення Фестивалю розміщується на офіційному веб-

сайті м.Івано-Франківська – www.mvk.if.ua, а також у засобах масової інформації 

не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.  

1.7. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних».  

1.8. Учасниками Фестивалю є весільно-ресторанні музиканти та ведучі. 

   

2. Порядок проведення Фестивалю 

 

2.1. Фестиваль проводиться у центральній частині м. Івано-Франківська. 

2.2. Дата і місце проведення Фестивалю визначається оргкомітетом.  

2.3. Заявка на участь у Фестивалі (форма 1) надсилається учасниками до 19 

серпня з поміткою «Лабух-ФЕСТ» в електронному вигляді на e-mail: 

uprkult@ukr.net.  

2.4. Документи, надіслані до оргкомітету не повертаються.  

2.5. Документи, що неправильно оформлені, чи надійшли в оргкомітет із 

запізненням, не розглядаються.  

2.6. Вік учасників Фестивалю не обмежений.  

2.7. Учасники Фестивалю виступають на головній сцені в порядку поданих 

заявок у трьох номінаціях: 

 акустичне виконання (музичний жанр); 

 естрадне виконання (музичний жанр); 



 кращий ведучий (розмовний жанр).  

2.8. Проведення Фестивалю передбачає урочисте відкриття і закриття 

Фестивалю.  

2.9. У рамках Фестивалю можуть проводитися прес-конференції, «круглі столи», 

майстер-класи, творчі майстерні, презентації, виступи учасників Фестивалю на 

вулицях міста, творчі зустрічі з діячами мистецтва. 

2.10. Під час проведення Фестивалю його учасникам забороняється: 

 виконувати програму виступу, яка містить інформацію, що заборонена до 

розповсюдження нормами українського законодавства; 

 виконувати мистецькі твори, використання або розповсюдження яких 

порушує право власності, авторські та/або суміжні, інші майнові чи 

немайнові права; 

 використовувати чи пропагувати продукцію, яка містить заклики до 

насильства, расової, національної (етнічної), релігійної чи іншої ворожнечі 

(нетерпимості), дискримінує за гендерною ознакою, пропагує чи 

підтримує незаконний обіг наркотичних і психотропних речовин, явно і 

навмисно провокує конфлікти у зв’язку з військовими подіями в Україні, 

відторгненням (окупацією) частини її території, обмежує права і свободи 

вимушено переміщених осіб, містить іншу незаконну чи явно 

провокаційну інформацію. 

За вищезгадані порушення учасники Фестивалю нестимуть персональну 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. Організаційний комітет та журі Фестивалю 

 

3.1. Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний 

комітет (далі – Оргкомітет) та журі, склади яких затверджуються наказом 

Департаменту культури.  

3.2. До участі в роботі Оргкомітету та журі залучаються працівники культури, 

провідні діячі мистецтва, керівники творчих спілок, підприємств, установ, 

організацій у сфері культури (за згодою).  

3.3. Оргкомітет Фестивалю:  

 визначає загальну творчу концепцію Фестивалю;  

 взаємодіє з організаційних питань з учасниками Фестивалю;  

 проводить роботу із залучення меценатів;  

 організовує церемонію нагородження переможців творчих змагань;  

 оприлюднює в засобах масової інформації інформацію про проведення 

Фестивалю;  

 виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведенням Фестивалю.  

3.4. Журі Фестивалю:  

 визначає переможців творчих змагань (конкурсу); 

 має право скорочувати програму виступів;  

 має право не присуджувати премії або ділити їх між переможцями творчих 

змагань відповідно до рівня виконання програм.  



3.5. За результатами прослуховування програм виступів учасників Фестивалю, 

журі визначає переможців у всіх номінаціях. Кількість переможців у кожній 

номінації визначає журі. Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає. 

3.6. Переможці творчих змагань нагороджуються грошовими преміями та 

дипломами. 

3.7. Журі має право присуджувати спеціальні, заохочувальні та спонсорські 

призи. 

 

4. Фінансове забезпечення Фестивалю 

 

4.1. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок:  

 коштів бюджету м. Івано-Франківська, передбачених на відповідний 

бюджетний рік;  

 інших джерел та надходжень, що не заборонені чинним законодавством.  

4.2. Громадські та інші організації, установи мають право за власний рахунок 

установлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам Фестивалю за 

погодженням із Оргкомітетом.  

4.3. Витрати на проживання учасників Фестивалю здійснюються за рахунок 

організацій, що направляють, або за рахунок самих учасників.  

 

Адреса Оргкомітету:  

 

Департамент культури  

Івано-Франківської міської ради,  

вул. Дністровська, 28,  

м.Івано-Франківськ, 760015,  

телефон/факс: (0342) 53-42-18  

e-mail: uprkult@ukr.net 

 

mailto:uprkult@ukr.net

