
Положення 

Фестивалю «Ultra Food 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. 

ULTRA FOOD FEST 

Фестиваль проводиться на території біля фудзони фестивалю, саме тут всі 

учасники можуть не тільки показати свою майстерність, але й мають 

можливість поспілкуватися з кращими експертами України. 

Micцe проведення: с.Трихати, Миколаївської області 

 

Дата проведення: 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: 

• кухарі любителі; 
• кухарі професіонали;  
• майстри та експерти;  
• професійні ресторатори та бармени. 

 

Програма: 

- Показові виступи учасників  

- Спеціальні смаколики від учасників 

- Майстер класи  

- Нагородження учасників 

Норми безпеки: 

- Спеціальна огорожа території для показових виступів  

- Спеціальний таймінг згідно кількості учасників та спільної програми 

фестивалю 

- Засоби дезинфекції та санітарні зони поряд з локацією 

Оцінювання: 

- Всі учасники оцінюються членами журі фестивалю, у даному 

напрямку, всі нагороджуються дипломами згідно отриманих 

номінацій. 

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/ 

 

Відповідальні за реалізацію фестивалю. 

https://trykhatyfest.com.ua/


• Коняєва Євгенія Михайлівна, голова МОМГО «Перлина» 

• Нерода Андрій Віталійович, директор «M-Star Production» 

 

Організації відповідальні за реалізацію фестивалю: 

• ГО «Перлина» 

 

 


