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«16» червня 2017р. 

Регламент 

ФЕСТИВАЛЮ «2 СТИХІЇ» 
1. Мета та завдання. 

Фестиваль  «2 СТИХІЇ» (далі – захід) проводиться з метою популяризації та пропаганди 

активного способу життя та відпочинку в Україні, налагодження культурних зв’язків, розвитку 

інфраструктури, обміну досвідом, поширення та збереження  культурних традицій, розвитку 

екстремальних видів спорту. 

2. Дата та місце проведення. 

Дата:  24-27 серпня 2017р. 

Місце:  Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Горбово. 

 

3. План заходів. 

3.1. В умовах фестивалю планується провести наступні заходи: 

- жива сцена 

- музичні виступи рок-гуртів та бажаючих (необхідно попередити оргкомітет 

заздалегідь); 

- та інші спортивно-розважальні конкурси. 

 

4. Особливості реєстрації. 

4.1. До заходу допускаються всі бажаючі віком від 16 років, які бажають взяти участь у 

фестивалі та його заходах. 

4.2.Реєстрація проводиться за номерами телефонів організаторів заходу: 

 +38 (095) 67-59-711 або е-mail: eugene8@i.ua. 

4.3. Учасники допускаються за умови належного та бережливого відношення до природи 

та шанобливого ставлення до екології України. 

4.4.  Відповідальність за безпеку та стан здоров’я несе сам учасник. 

 

5. Витрати по організації та проведенню заходу. 

Фестиваль проводиться за рахунок наданих матеріалів та коштів організаторів та 

партнерів  заходу, коштів залучених від спонсорів та внесків учасників. Водночас 

запрошуємо до співпраці щодо організації заходу меценатів, потенційних спонсорів  та 

засоби масової інформації. 

 

 

6.  Розклад заходу. 



 

24.08.2017 року: 

Протягом дня - зустріч учасників, розташування наметів у таборі. 

Після 19:00 музичні розважальні заходи. 

Бажаючі можуть сплавитися по р. Прут від міського пляжу. 

25.08.2017 року: 

10:00-17 00 – Польоти на параплані чи на повітряних кулях. 

13:00 – Стіна для скелелазання ?  

17:00 – Спортивно-розважальні конкурси. 

19:00 – Музично-розважальна програма біля костра. 

На протязі дня, всі бажаючі, зможуть спробувати себе ще й РАФТІНГУ (Чернівці, 

м.пляж- Горбово) Відвідати різноманітні екскурсійні програми( Банченський 

монастир, Чернівці тощо)! 

26.08.2017 року: 

10:00-17 00 – Польоти на параплані та на повітряних кулях. 

13:00 – Стіна для скелелазання  

17:00 – Страйк бол 

На протязі дня, всі бажаючі, зможуть спробувати себе ще й РАФТІНГУ (Чернівці 

м.пляж - Горбово) Відвідати різноманітні екскурсійні програми( Банченський 

монастир, Чернівці тощо)! 

 

27.08.2017 

10:00-17 00 – Польоти на параплані та на повітряних кулях. 

13:00 – Стіна для скелелазання  

15:00- Закриття фестивалю. 

Попередня  реєстратрація об’явзкова!  

 

7. З собою необхідно мати: 

Намет, спальний мішок, корімат, великий казан та приємний настрій. 

 

8. Контакти організаторів. 

email: eugene8@i.ua. 

Тел.: +38 (095) 67-59-711 

 


