НА ВЪРХА
НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ МАРАТОН
УСЛОВИЯ И ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И УЧАСТИЕ

КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
1. Във Фестивала могат да участват танцови формации в различни стилове - български
народни танци, етно, хип-хоп, латино и спортни танци, модерен и класически балет и др.,
подали заявки за участие и одобрени от организационния комитет.
2. Участниците се класират в съответните стилови категории в отделни възрастови
групи: до 12 г., 13-18 г., над 19 г.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА
1.Заявки за участие се подават на сайта www.myfestivals.bg до 10.06.2022 г. Заявки,
подадени след тази дата се приемат само по преценка на организаторите при
възможност за настаняване в хотел "Самоков" и включване в програмата.
или на имейл: fest_navarha@abv.bg.
2. Към заявката трябва да бъдат приложени:
кратко описание на състава или индивидуалния изпълнител (до 1000 символа )
3 броя снимки (JPG формат)
точен адрес, телефон, лице за контакт и e-mail за кореспонденция
видео запис за предварителна селекция (любителски)
3. Заявките и представителните материали се изпращат в срока, посочен от
Организационния комитет. На база на подадените материали организационният
комитет и журито одобряват съответния кандидат за участие във фестивала и
изпращат потвърждение по имейл. След потвърждаване на заявката участниците
заплащат капаро, с което резервират места за настаняване в хотел "Самоков" или
такса участие, ако не желаят настаняване в хотела.
4. Изпратените видео материали се публикуват на страницата на фестивала във
Фейсбук. Броят на харесванията на всяко изпълнение определя наградата на
публиката.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всеки състав и индивидуален изпълнител представя програмите
си на живо. Изпълнителите трябва да имат съпровод с музиканти на живо или да
предоставят музикален запис на CD или на USB-памет.
2. За участието си във Фестивала участниците подготвят блок програма с
продължителност до 10 мин. за участие в конкурсната програма и още изпълнения за
участие в другите фестивални събития съгласно предварително обявената програма.
3. Участниците са длъжни стриктно да спазват програмата на Фестивала, както и
определеното им време за участие в концертите и съпътстващите събития. При
неспазване на програмата и обявените условия организаторите имат правото по своя
преценка да отстранят участниците.
ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
1. В рамките на фестивала се провежда конкурсна програма на сцената, танцов маратон,
флашмобове и други събития.
2. Организаторите и журито присъждат точки на всеки участник във всяко от отделните
фестивални събития. В края на фестивала се определя една група, носител на
голямата награда на фестивала.
3. Присъжда се 1, 2 и 3 място във всяка категория и възрастова група с награди златни,
сребърни и бронзови медали, награда на публиката и 1 Гранд при - наградата се
определя от журито и публиката за цялосто представяне във всички фестивални
събития.
ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ И НАСТАНЯВАНЕ
Участниците и гостите във фестивала „На върха“ не заплащат такса участие
при настаняване в хотел „Самоков“.
Хотел „Самоков“ се намира в центъра на Боровец. Заобиколен е от вековна
борова гора, предлага приятна атмосфера и първокласно обслужване. Хотелът
разполага с просторни стаи и голям избор от допълнителни услуги: закрит
басейн, сауна, солариум, парна баня, фитнес зала и др. Хотелът е изходен пункт
за близки и далечни маршрути из величествената Рила планина.
Преференциални цени за настаняване в дните на фестивала 30.06-3.07.2022 г.
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Преференциални цени за настаняване в дните на фестивала 30.06-3.07.2022 г.
1 нощувка

2 нощувки

3 нощувки

Деца до 12 г.

44 лв

79 лв

114 лв

Възрастни

59 лв

99 лв

144 лв

Деца до 5 години в стая с двама възрастни се настаняват безплатно.
Цената за деца до 12 години е валидна при настаняване в стая с двама пълноплащащи
възрастни.
Цената включва нощувка, закуска на блок маса, участие и достъп до всички събития
на фестивала (конкурсна програма, концерти, семинари, дискотеки, хоротеки,
кулинарни изложби и дегустации, награди и подаръци), ползване на басейн, паркинг,
безжичен интернет, застраховка, туристическа такса, ДДС.
Възможно е доплащане на място в хотела за вечеря на блок маса.
Цените са за ранно записване до 30.04.2022 г.
Резервацията е валидна при платено капаро.
ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ БЕЗ НАСТАНЯВАНЕ

Индивидуални участници и групи, които не желаят да се възползват от
възможностите за настаняване в хотел "Самоков", заплащат такса за участие в
конкурсната програма и в концертите:
Индивидуални изпълнители и групи до 10 души - по 25 лв. на човек
Групи над 10 души - 150 лв. на група

Сумите се превеждат по банкова сметка при подаването на заявката за участие.
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