
 

Загальне   фінансове  положення 

Внесок за участь хорових колективів до 1 квітня 2022 року                            4000 ₴ (UAH) 

Внесок за участь для  ансамблів                                                                           2000 ₴ (UAH) 

Внесок за участь для дуетів                                                                                  1500 ₴ (UAH) 

Внесок за участь для солістів всіх                                                                       1000 ₴ (UAH) 

     Попередній внесок до 1 квітня 2022  року на рахунок фестивалю, який надсилається 

після затвердження колективу або соліста оргкомітетом.                                                                        

При  відмові  від участі за тиждень до проведення конкурсу внесок не повертається . 

 

                                      Призовий фонд: 

 

Призовий фонд для  хорових колективів  - Гран-прі – від  15 000  ₴ (UAH) 

Призовий фонд для  вокалістів  - Гран-прі – від  5 000  ₴ (UAH) 

Сертифікати на знижку на участь у Міжнародних конкурсах-фестивалях 2022 р. 

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  «VICTORIA» . 

 

 



Журі  конкурсу має право: 

• розділити звання «лауреат» або «дипломант» (1, 2, 3 ступеня) між учасниками;                                        

• нагороджувати учасників званням «лауреат» або «дипломант» (1, 2, 3 ступеня), 

дипломом із врученням сувенірної продукції;                                                                                           

• нагороджувати дипломом або пам'ятним подарунком за краще виконання окремого 

твору;                                                                                                                                                                        

• присуджувати спеціальний приз, у тому числі кращим викладачам, керівникам.                                          

• вручати  листи подяки кращим викладачам, керівникам, концертмейстерам за підготовку  

та участь у фестивалі-конкурсі;                                                                                                                         

•  при відсутності конкуренції в номінації і віковій категорії не обов'язково присуджується 

1 місце. 

Гран-прі присуджується одноголосно і обговоренню не підлягає. 

Оргкомітет та журі складають з кращих номерів програму Гала-концерту. 

Попередньо пересилається до 1 квітня 2022 року на рахунок фестивалю 50% від суми  

за проживання та обслуговування конкурсу. При відмові від участі за тиждень до 

проведення конкурсу повертається тільки 30% перерахованих грошей за 

проживання. 

                                     проживання та харчування  (№1) 

220 €- проживання в готелях   *** та ****                                                                                                                         

У вартість пакету входить: 

 - Проживання з усіма зручностями в номері.  4н /5д  (2-х,3-х місне розселення)                                                                                                                                     

- 2-х разове харчування: сніданок, вечеря.                                                                                                            

- туристичний  збір.                                                                                                                                       

- Інформаційні матеріали фестивалю.                                                                                                                 

- Надання куратора колективу, робота перекладачів, гідів.                                                                              

- Вільний вхід на всі конкурсні виступи, фестивальні концерти,                                                              

Гала-концерт та майстер-класи.                                                                                                                        

- Технічне обслуговування.                                                                                                                                                                  

- Екскурсії, передбачені програмою. 

- 50 €   додатковий день.                                                                                                                                         

- 50 € - доплата  за  одномісне   розселення. 

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

40 € з людини - трансфер по всьому маршруту конкурсу для колективів,які прилетіли  

літаком або приїхали  потягом.      (Ціна з розрахунку 35  осіб  в автобусі).      

Участь в Good-Bye Party +  20 €  з людини (спів народних пісень країн, які представляють 

колективи або солісти). 



Оргкомітет залишає за собою повне авторське право на відео-, аудіо, фотозйомку, запис 

СD, трансляцію конкурсних прослуховувань, фестивальних концертів по телебаченню і 

радіомовленню. 

 

проживання та харчування (№2) 

150 €- проживання в готелях   ***                                                                                                                         

У вартість пакету входить: 

 - Проживання з усіма зручностями в номері.  4н /5д  (3-х та 4-х місне розселення)                                                                                                                                     

- 2-х разове харчування: сніданок, вечеря.                                                                                                            

- туристичний  збір.                                                                                                                                       

- Інформаційні матеріали фестивалю.                                                                                                                 

- Надання куратора колективу, робота перекладачів, гідів.                                                                              

- Вільний вхід на всі конкурсні виступи, фестивальні концерти,                                                              

Гала-концерт та майстер-класи.                                                                                                                        

- Технічне обслуговування.                                                                                                                                                                  

- Екскурсії, передбачені програмою. 

- 30 €   додатковий день.                                                                                                                                         

- 50 € - доплата  за  одномісне   розселення. 

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

40 € з людини - трансфер по всьому маршруту конкурсу для колективів, які прилетіли  

літаком або приїхали  потягом.      (Ціна з розрахунку 35  осіб  в автобусі).      

Участь в Good-Bye Party +  20 €  з людини (спів народних пісень країн, які представляють 

колективи або солісти). 

 


