ШТА ЈЕ ИЗУМ ФЕСТ?
ИЗУМ Фест или Извиђачки Уметнички Фестивал је омладински фестивал који промовише културу и уметност у циљу јачања
самопоуздања и развоја креативног изражавања код деце и младих кроз сценски наступ. Како би се учесници мотивисали и што
боље припремили за учешће, Фестивал ће имати такмичарски карактер. Јединствени систем гласања омогући ће да сви такмичари и
гледаоци могу да гласају или буду изгласани највећим бројем гласова у виду сакупљања ИЗУМ-ТОКЕНА за које се боре
приказивањем својих вештина или талента, личном промоцијом, откупом, лобирањем, разменом или на било који други начин.
ШТА ЈЕ ИЗУМ ТОКЕН?
ИЗУМ-ТОКЕН је донаторска картица вредности 100 динара и користи се за ГЛАСАЊЕ, УЧЕШЋЕ НА НЕКОМ ОД ДОДАТНИХ КУЛТУРНОЗАБАВНИХ САДРЖАЈА, КУПОВИНУ НЕКОГ СУВЕНИРА и сл. Сва средства прикупљена продајом ИЗУМ-ТОКЕНА биће коришћена за
унапређење програма за децу и младе у Великој Плани.
КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?
На ИЗУМ Фест-у могу да учествују сва деца и млади без обзира на пол, верску или националну припадност. Учесници могу бити
ГЛЕДАОЦИ или ТАКМИЧАРИ.
ГЛЕДАОЦИ НЕ ПЛАЋАЈУ УЛАЗНИЦУ, а осим прилике да уживају у сценским наступима, могу да ГЛАСАЈУ или учествовују на
КРЕАТИВНИМ РАДИОЦАМА или „LEGO“ ТАКМИЧЕЊУ које плаћају ИЗУМ-ТОКЕН-ом.
ТАКМИЧАРИ НЕ ПЛАЋАЈУ УЧЕШЋЕ, а сваки такмичар добија КУПОН за McDonald’s oброк и ПРОМО-ПРИВЕЗАК. Они такоће могу
учествовати на РАДИОЦАМА или „LEGO“ ТАКМИЧЕЊУ које плаћају ИЗУМ-ТОКЕН-ом.
КОЈЕ СУ ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА?
ТАКМИЧАРИ су сврстани у само једну категорију и могу да учествују појединачно, у паровима или у групи од максимално 10
чланова. (за већи број учесника консултовати се са Директором Фестивала).
ТАКМИЧАРИ приликом пријаве морају да доставе што детаљнији опис, текст, аудио или видео снимак свог наступа, а од квалитета
пријаве зависиће и избор ТАКМИЧАРА обзиром да је број наступа ограничен!
Избор и распоред наступа извршиће СЕЛЕКТОР, а резултати ће бити објављени 20. децембра 2018. године.
У ЧЕМУ МОЖЕШ ДА СЕ ТАКМИЧИШ?
С Ц Е Н С К И Н А С Т У П И:
Песма, ( Отпевај, одсвирај, одрепуј омиљену песму...)
Рецитација, ( Твоја или туђа, пуна емоција...)
Плес, ( Твоја музика – твоја кореографија..)
Кратка прича, ( Сећање, догађај, сан или јава....)
Таленат, ( Покажи оно што најбоље умеш...)
Говор, ( Нека други чују шта ти је у срцу...)
Скеч, ( Драматизуј догађај, причу или виц...)
Филм, (Анимирани, документарни, играни...)
КАДА СУ СЦЕНСКИ НАСТУПИ, РАДИОНИЦЕ и LEGO ТАКМИЧЕЊЕ?
Долазак ТАКМИЧАРА и ТАКМИЧАРСКИХ ЕКИПА је од 10 часова, док је СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ планирано у 11 часова, када и почињу
сценски наступи и такмичарски део. Отварање РАДИОНИЦА je од 12 часова, док ће „LEGO“ ТАКМИЧЕЊЕ бити на сваких 30 минута
почевши од 12 часова где ће у сваком кругу по један учесник имати прилике да освоји „LEGO“ комплет. Свечано затварање,
проглашење победника и додела захвалница планирани су за 19 часова.
КОЈЕ СУ ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА?
Организатор има обавезу да обезбеди техничку подршку у виду озвучења за сценске наступе, пројектор за репродукцију снимака,
као и одговарајући број штандова, односно паноа за презентацију и изложбу радова. За сваког ТАКМИЧАРА обезбеђен је ПРОМОПРИВЕЗАК и КУПОН за McDonald’s oброк који може искористити у McDonald’s ресторану у Великој Плани најкасније до 31.
децембра у 13:00 часова. За све ТАКМИЧАРЕ, односно ТАКМИЧАРСКЕ ЕКИПЕ је обезбеђена ПЛАКЕТА у дуборезу. За ТАКМИЧАРА
односно ТАКМИЧАСКУ ЕКИПУ која прикупи највећи број ИЗУМ-ТОКЕНА обезбеђена је специјална награда у виду АКЦИОНЕ
КАМЕРИЦЕ!!!
ГДЕ, КАДА и КАКО?
ИЗУМ Фест се одржава у суботу, 29. децембра 2017. године у Центру за културу „МАСУКА“, улица Бранка Радичевића број 6,
код Градског парка у Великој Плани. Долазак учесника и екипа предвиђен је од 10 дo 10:30 часова.
Пријава екипа отворена је до 18. децембра у 23:59 часова и врши се попуњавањем ПРИЈАВЕ коју можете наћи на Facebook страници
Одреда https://www.facebook.com/sg10.october и слањем на адресу: desetioktobar@live.com
КАКВЕ СУ ПОВОЉНОСТИ ЗА ИЗВИЂАЧЕ?
За све извиђаче смо припремили посебну понуду која подразумева: учешће на ИЗУМ Фесту, бесплатни ИЗУМ-ТОКЕН, вечеру 29.
децембра, простор и подметаче за преноћиште, доручак, пешачки излет до Коте 227 – „ВРБИЦА“ и Манастира ПОКАЈНИЦА, као и
ручак 30. децембра. Учесничка такса, односно котизација износи 400 динара по учеснику и плаћа се на лицу места код секретара
или на рачун Одреда бр. 200-2466320101933-32. За Вође екипа од 6 и више чланова УЧЕШЋЕ ЈЕ БЕСПЛАТНО! Додатне информације
и резервације код Начелника Одреда.
КОНТАКТ И ИНФОРМАЦИЈЕ
Организатор: Одред извиђача 10.ОКТОБАР Велика Плана,
Директор Фестивала: Габриел Ранковић - 064 46 80 649, gabrielrankovic@gmail.com
Начелник Одреда: Душан Михајловић – 060 48 05 994, dule94m@gmail.com
Генерални покровитељ: Општина Велика Плана
Генерални спонзор: McDonald’s Србија
Пријатељи Фестивала: Центар за културу „МАСУКА“- Велика Плана, „ДОНИЋ Трговина“ - Велика Плана,
Дрвнопрерађивачко предузеће и Хотел „ВИР“- Велика Плана,
Партнери:
ОШ „Свети Сава“, ОШ „Надежда Петровић“, ОШ „Карађорђе“ ПУ „Дечије царство“, ЕУШ „Вук Караџић“,
ТШ „Никола Тесла“, Гимназија Велика Плана, „REMIX Dance“, Црвени Крст Велика Плана

>>ДОБРОДОШЛИ<<

