
                                                                                                       
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК – 2021 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 «ЯРМАРИНКА» 
 

ЗАЯВКА 
на участь творчих колективів (окремих виконавців) 

у __________________________________________________________________________ 

конкурсній програмі Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», Фестивалі дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА» 

Фестивалі гумору «Сміємося разом з Гоголем» (не конкурсна програма), Фестивалі обрядового дійства «Українське весілля» (не конкурсна 

програма), Фестивалі кобзарського мистецтва «Кобзаграй» (не конкурсна програма), Фестивалі троїстих музик (не конкурсна програма), 

концертній програмі Фестивалю (не конкурсна програма) 
 

Повна назва колективу або прізвище, 

ім`я, по-батькові виконавця –  

учасника Фестивалю 

 

Організація (установа), що направляє 

колектив (учасника), 

Юридична адреса, телефон 

 

К-ть 

учасників з 

супроводжу

ючими 

особами 

 

Дата 

заїзду 

(день, 

година) 

 

Дата 

від’їзду 

(день, 

година) 

 

Необхідність 

у поселенні   

(кількість 

чол./жін.) 

Тривалість  

виступу 

концертної 

програми 

(не 

конкурсної 

програми) 

 

Художній керівник 

Колективу, 

Супроводжуюча особа 

(П.І.П. мобільний тел.) 

 

 

Особливі  

вимоги 

        

Організаційний внесок за участь у конкурсній програмі Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» складає: солісти, дуети – 250/500 грн. 

(250 грн. з учасника); тріо - 600 грн. (200 грн. з учасника); колектив від 4 до 9 учасників (включно) - 1000 грн.; колектив від 10 учасників - 1500 грн. 

Організаційний внесок за участь у конкурсній програмі Всеукраїнського Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА» складає: солісти, дуети – 200/400 

грн. (200 грн. з учасника); тріо - 450 грн. (150 грн. з учасника); колектив від 4 до 9 учасників (включно) - 800 грн.; колектив від 10 учасників - 1200 грн. 

Участь у:  

- Фестивалі гумору «Сміємося разом з Гоголем»;                    - Фестивалі обрядового дійства «Українське весілля» ; 

- Фестивалі кобзарського мистецтва «Кобзаграй»                  - Фестивалі троїстих музик; 

 - концертних (не конкурсних) програмах Фестивалю 

Є БЕЗКОШТОВНОЮ.  

 

Для колективів та окремих виконавців, відзначених Сертифікатом від ТОВ «Сорочинський ярмарок», участь у конкурсній програмі Фестивалю 

-  БЕЗКОШТОВНА. 
 

УВАГА!!! Учасники зобов’язані суворо дотримуватися Тимчасових рекомендацій під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з якими кожен Учасник може ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України - moz.gov.ua 

 

     «__» _____________ 2021 р.                                              підпис                                                                        П.І.Б. відповідальної особи       

https://moz.gov.ua/


Додаток до заявки 

СКЛАД 
творчого  колективу  (окремих виконавців) 

заявленого на участь у  Всеукраїнському Фестивалі народної творчості «ЯРМАРИНКА»  

на Національному Сорочинському ярмарку – 2021 

у __________________________________________________________________________ 

 конкурсній програмі Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА»,  

Фестивалі гумору «Сміємося разом з Гоголем» (не конкурсна програма),  

Фестивалі обрядового дійства «Українське весілля» (не конкурсна програма), Фестивалі кобзарського мистецтва «Кобзаграй» (не конкурсна 

програма), Фестивалі троїстих музик (не конкурсна програма), концертній програмі Фестивалю (не конкурсна програма) 

 

 

П.І.Б. 

учасника колективу/учасника 

 

Дата народження 

 

 

 

 

 

 

 

 Заявка без додатку не дійсна 
 

Керівник колективу, учасники колективу, окремі виконавці – учасники Фестивалю надають згоду на використання фото, відео 

матеріалів, інформації про колектив і учасників Фестивалю в інформаційних ресурсах ТОВ «Сорочинський ярмарок» (офіційний 

сайт, каталог, видання, сторінки у соцмережах) 

 

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

 

 
     «__» _____________ 2021 р.                                              підпис                                                                        П.І.Б. відповідальної особи       

 

УВАГА!!! Учасники зобов’язані суворо дотримуватися Тимчасових рекомендацій під час проведення культурно-мистецьких заходів на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з якими кожен Учасник може ознайомитися на сайті 

Міністерства охорони здоров’я України - moz.gov.ua 
 

Будь-яка додаткова інформація, за адресою: вул. Гоголя, 20, м. Полтава, Україна, 36000. Тел.: (0532) 50-82-11; 
sorochiny@ukr.net; www.yarmarok.in.ua; www.facebook.com/yarmarynka/ 

https://moz.gov.ua/
mailto:sorochiny@ukr.net
http://www.yarmarok.in.ua/
http://www.facebook.com/yarmarynka/

