
                               

                    Загальне   фінансове  положення 

Внесок за участь хорових колективів   - 200 € 

Внесок за участь для  ансамблів            - 150 € 

Внесок за участь для дуетів                   - 100 €    

Внесок за участь для солістів                 -  60 €      

 

     Попередній внесок до 1 лютого 2020  року на рахунок фестивалю, який 

надсилається після затвердження колективу або соліста оргкомітетом.  

Заявки після 1 лютого за узгодженням оргкомітету. 

При  відмові  від участі за тиждень до проведення конкурсу внесок не 

повертається.  

       Попередньо пересилається до 1  лютого 2019 року на рахунок 

фестивалю 50%  від суми  за проживання на  конкурсі. При відмові від 

участі за тиждень до проведення конкурсу повертається тільки 30% 

перерахованих грошей за проживання. 

 

                                      Призовий фонд: 

 

Призовий фонд для  хорових колективів  - Гран-прі – від  1 000 € 

Призовий фонд для  вокалістів  - Гран-прі – від  300 € 

За Перші, другі та треті призові місця колективи нагороджуються Іменними Кубками 

Фестивалю та  Дипломами. 

 

За Перші призові місця конкурсанти вокалісти нагороджуються Іменними Кубками 

Фестивалю  та Дипломами. 



Другі  та  треті місця конкурсанти вокалісти отримують Дипломи та медалі . 

Усіх  педагогів  та керівників колективів відзначають дипломами подяками за 

вагомий внесок у розвиток творчості талановитої молоді  та високий  рівень 

професійної  підготовки  учасників  Міжнародного вокально-хорового  конкурсу-

фестивалю . 

 

 

                                     проживання та харчування 

275 €- проживання в готелях   ***  

У вартість пакету входить: 

- Проживання з усіма зручностями в номері.                                                                           

5н /6д  (2-х,3-х,4-хмісне розселення)                                                                                                                                     

- 2-х разове харчування: сніданок, вечеря.                                                                                                 

- Інформаційні матеріали фестивалю.                                                                                                                                                                                           

- Вільний вхід на всі конкурсні виступи, фестивальні концерти, Гала-концерт.                                                                                                                                                                                                      

- Технічне обслуговування.                                                                                                                                                                 

- Екскурсії, передбачені програмою. 

- 50 €  - додатковий день                                                                                                                                         

- 65 € -  доплата  за  одномісне   розселення. 

- Кожен 26-ій  пакет проживання і харчування безкоштовно (диригенти колективів) 

120 €  з  особи - трансфер  з Чопа по всьому маршруту конкурсу.  

 

Додаткові екскурсії:  

Плітвіцькі озера  40 €  (транспорт + вхідний квиток і гід) 

   

 



Будапешт 40 €  (Екскурсія з гідом, бронювання  в готелі – 1 ніч) 

 

 

 

                                 

 

 

З повагою,  

Оргкомітет Міждународного 
вокально-хорового конкурсу "Victoria"  

+380937503678 

+380662600397 

victoriafest@i.ua 
victoriafest.com 

 

https://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=wMGy08yuqqDBh6Cjj79xtp8%3D

