Уважаеми колеги,
Национална Секция на CIOFF® България има удоволствието да ви покани на

Национална Среща - Семинар на CIOFF® България,
която ще бъде организирана за седемнадесети пореден път в гр. Велико Търново
при следната програма:
Място:
Дата:

Интерхотел “Велико Търново” , гр. В.Търново, ул. Александър Пенчев № 2
11 март 2017 г. /събота/
Пристигане и настаняване след 12.00 ч.

Дневен ред:
13.00 ч.
Работна среща с регионални координатори на НС на CIOFF® България и
Директорите на Международни фолклорни фестивали
14.00 ч.
Официално откриване на Срещата
14.05 ч.
Връчване на годишните награди „Златна кобилица” за цялостен принос в
опазването и популяризирането на българския фолклор.
14:15 ч.
Представяне на книги, CD, произведения, конкурси, фестивали и др.
14.20 ч.
Кафе - пауза.
14.45 ч.
Семинар с участието на:
Експерти от Министерство на културата;
Експерти от Министерство на образованието и науката;
Експерти от Регионален център за опазване на нематериалното културно
наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО;
Експерти от Министерство на земеделието – „Възможности за
финансиране на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014
– 2020”
Съюз на българските музикални и танцови дейци
15:45 ч.
Информация за дейността на Националната Секция на CIOFF® България.
5-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли – програма и статут.
16.00 ч.
Членство в НС на CIOFF® България и условия за участие в Международни
фолклорни фестивали в чужбина.
16.15 ч.
Сдружение на клубовете за български народни хора - конкурси,
фестивали, надигравания, конференции и семинари.
16.30 ч.
Дискусии по горепосочените теми и др.
19:00 ч.
Официална вечеря с програма на Фолклорен клуб „Танец”
12 март 2017 /неделя/ Отпътуване
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Забележка: НС на CIOFF® България си запазва правото за промени в дневния ред.

17-та Национална Среща - Семинар на CIOFF® България,
Условия за участие:
Всички участници пътуват на свои разноски до и от гр. Велико Търново.
При настаняване на 11.03.2017 г. /след 12.00 ч./
1 нощувка в двойна стая /1 нощувка с 1 закуска, конференция и
вечеря/ 110 лв.
1 нощувка в единична стая /1 нощувка с 1 закуска, конференция и
вечеря/ 130 лв.
При настаняване на 10.03.2017 г.
2 нощувки в двойна стая /2 нощувки с 2 закуски, конференция и
вечеря/ 145 лв.
2 нощувки в единична стая /2 нощувки с 2 закуски, конференция и
вечеря/ 185 лв.

официална
официална

официална
официална

ЗАБЕЛЕЖКА
*Участниците, които желаят да бъдат настанени на 10.03.2017г., го отразяват в
регистрационната форма.
**Участниците, които желаят да ползват единична стая, го отразяват в
регистрационната форма.
***При участие единствено в конференцията, участниците заплащат такса 50лв.

Таксата за участие се заплаща по банков път, съобразно приложената Регистрационна
форма по банкова сметка:
В полза на:
При банка:
Б. Сметка(IBAN):
BIC:

Фондация „МСОФФТИ-България /ЦИОФФ – България/”
Уникредит Булбанк АД
BG46 UNCR 7000 1520 2010 90
UNCRBGSF

Моля Ви в срок до 03.03.2017 г. /петък/ да потвърдите Вашето участие и изпратите
попълнената Регистрационна форма, актуални данни за издаване на фактура и копие от
банковото бордеро по факс или е-mail.
За допълнителна информация или въпроси :
Йоанна Низамска - 0883 373 622
Емил Павлов
- 0879 401 191
E-mail: info@cioff-bulgaria.com
С уважение:
Емил Павлов - Председател
CIOFF® - ASSOCIATED MEMBER OF UNESCO
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