Положення
Фестивалю Спорту
«Ultra Sport Fest 2020»
Організатори: МОМГО «Перлина»
Мета конкурсу: Пошук та підтримка творчо обдарованої молоді,
стимулювання підвищення рівня суспільної активності молоді, сприяння
формуванню активної життєвої позиції серед молоді.
Завдання фестивалю:
• стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного
розвитку учнів та молоді, зростання їх спортивно-технічної майстерності;
• подальший розвиток, популяризація та пропаганда науково-технічної
творчості, модельних видів спорту серед дітей та молоді;
• збільшення мережі модельно-конструкторських гуртків та залучення їх
вихованців до участі у різних змаганнях із спортивно-технічної творчості;
• підвищення престижу позашкільної освіти, привернення уваги широких
кіл громадськості до проблем зайнятості дітей у позаурочний час;
ULTRA SPORT FEST
Підфестиваль, який проходить на спеціальній локації, вона працює згідно
спеціального таймінгу. Основне завдання, це в продовж двох днів, не тільки
показати яскраві виступи учасників, але й допомогти людям обрати свій вид
спорту. Спорт це найкращі ліки для покращення імунітету нації.
Micцe проведення: с.Трихати, Миколаївської області
Дата проведення: 22-23 серпня 2020року.
Порядок проведення фестивалю
Фестиваль проводиться на території села Трихати Миколаївського району
Миколаївської області, 22 серпня та 23 серпня 2020 року. Територія фестивалю
розділяється на локації під фестивалів та зон відпочинку туристів. Всі локації та
зони відпочинку, а також формат проведення під фестивалів та розважальних
програм, розроблені експертами в рамках дотримання карантинних норм
безпеки, в рамках боротьби з COVID 19, згідно з правилами МОЗ та
нормативними актами.

Умови проведення фестивалю:
• Учасники Фестивалю, до початку його проведення, ознайомлюються з
порядком і правилами його проведення, видами і формами морального і
матеріального заохочення.
• Учасники Фестивалю повинні дотримуватись вимог його проведення,
норм техніки безпеки, виконувати рішення журі та дотримуватися
карантинних норм безпеки, в рамках боротьби з COVID 19, згідно з
правилами МОЗ та нормативними актами.
• Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Фестиваль робіт
здійснюється відповідно до законодавства України.
До участі допускаються:
• Спортсмени;
• Спортивні команди та організації;
• Спортивні школи та спортивні клуби;
• Спортивні федерації та відомі тренери.
Програма:
- Показові виступи учасників різних видів спорту (воркаут, кросфіт,
аерокікбоксинг, єдиноборства та інші)
- Майстер класи від тренерів
- Відкритий фітнес на відстані
- Відкритті уроки йоги на відстані
- Відкриті уроки від спортивних федерації
- Відкриті уроки від спортивних клубів
- Нагородження учасників
Норми безпеки:
- Спеціальна виділена територія для розташування спортивних снарядів та
конструкцій на відстані
- Спеціальний таймінг згідно кількості учасників та спільної програми
фестивалю
- Засоби дезинфекції та санітарні зони поряд з локацією
Оцінювання:

- Фестивальна комісія формується з представників управління молоді та
спорту Миколаївської обласної державної адміністрації і партнерів
фестивалю (за згодою);
- Всі учасники нагороджуються подяками фестивалю.
Терміни подачі заявки:
Подати заявку Ви можете до 10 серпня 2020 року.
Перш ніж потрапити у фестиваль треба:
• Заповнити анкету на сайті https://trykhatyfest.com.ua/
Фестиваль проходить в два дні:
1 день фестивалю – 22 серпня:
• Воркаут
• Майстер класи від тренерів
• Кросфіт
• Відкритті уроки йоги на відстані
• Аерокікбоксинг
• Нагородження учасників
2 день фестивалю – 23 серпня:
• Настільний теніс
• Відкриті уроки від спортивних федерації
• Єдиноборства
• Відкриті уроки від спортивних клубів
• Нагородження учасників
Якщо Вашого жанру немає у списку, позначте при реєстрації відповідь «інше»,
з Вами зв’яжеться адміністратор фестивалю для уточнення жанру.
Відповідальні за реалізацію фестивалю.

• Коняєва Євгенія Михайлівна, голова МОМГО «Перлина»
• Нерода Андрій Віталійович, директор «M-Star Production»
Організації відповідальні за реалізацію фестивалю:
• ГО «Перлина»

