КООП КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ 2020
Дървени скулптури – „Дивата природа в Родопите”

29.07-01.08.2020 г.
х.к. „КООП - Рожен“, м. Роженски поляни, обл. Смолян

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Цели на „КООП КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ 2020”
- да популяризира чрез взаимопомощ и сътрудничество в приложното изкуството на дърворезбата;
- споделяне на знания, умения и опит в дърворезбата с други любители на това неповторимо изкуството;
- възможност участниците да презентират своите завършени произведения с цел продажба
- популяризиране на кооперативните хотели като подходящо място за провеждане на тематични
събития и всякакви други мероприятия;

ІІ. ОРГАНИЗАТОРИ.
Организатори и домакини на „КООП КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ 2020” са Централен кооперативен съюз и
хотелски комплекс „КООП-Рожен“, м. Роженски поляни.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ:
Български и чуждестранни граждани, практикуващи карвинг с дървен материал - учащи или преминали
професионално обучение по дърворезба/карвинг в училища по изкуствата, специализирани паралелки
към общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и академии, любители и
практикуващи дърворезба/карвинг, които нямат професионална подготовка.

Минимална възраст на участниците: 16 г.
Възрастта се определя към 29.07.2020 година.

IV. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ.
Участниците в „КООП КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ 2020” изработват скулптури, фигури, произведения
на тема „Дивата природа в Родопите“, при следния регламент:
Изработване на скулптура/фигура/композиция по зададената тема с максимални размери 150/200/150
см. и минимални размери 15/30/15 см. в рамките на 40 часа.
Не се допуска внасянето на произведения, изработени извън обявените за конкурса площи.

VI. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
За всички участници във фестивала участието е безплатно.
Нощувките, храната и дървеният материал се осигуряват от организатора.
Разходите за инструменти и пътни са за сметка на участниците.
Приходите от продажба са за участника, изработил продаденото произведение.

В периода 29-01.08.2020 г. пакетът за настаняване в х.к. КООП Рожен включва:

• Избраният брой нощувки със закуски, обеди и вечери
• Закрит басейн, парна баня, сауна
• 30.07.2020 - 10:00 – 13:00 планински преход с възможност за събиране на горски плодове и пикник в
гората за гостите в хотела, които не участват във фестивала. 16:00 – 18:00 - приготвяне на домашно
сладко от събраните плодове.
• 31.07.2020 г. - 10:00 – 12:00 Посещение на Национална астрономическа обсерватория в Рожен за •
гостите в хотела, които не участват във фестивала
• 01.08.2020 г. -чеверме и фолклорна програма
• Награди и изненади
• ДДС, туристически данък, застраховка

Пакет FB
Единична стая
Двойна стая
Студио
Апартамент

Бр. гости
1
2
2
2

2 дни
257 лв.
430 лв.
454 лв.
478 лв.

3 дни
349 лв.
572 лв.
608 лв.
644 лв.

4 дни
439 лв.
710 лв.
758 лв.
806 лв.

ОТСТЪПКИ:

15% отстъпка за член-кооператори и техните семейства
10% отстъпка за ученици, студенти и техните придружители.
10% отстъпка за гостите, придружаващи участниците
VІІ. НАГРАДИ
Победителите се определят според посетителски вот на 1 август 2020 г.

1 награда – Цирколяр за дърво с плот
2 награда – Ъглошлайф
3 награда – Подаръчен комплект с КООП продукти

(Шоко КООП, вино КООП, Деликатеси КООП Лесидрен).

VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Всеки участник е длъжен да осигури безопасна работна среда за себе си, останалите участници и
посетители.
Работните инструменти и машини да са със собствено захранване.
Редът за участие се определя от организаторите.
Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват участниците с цел създаване
на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

IX.КОНТАКТИ.
х.к. „КООП-Рожен“, м. Роженски поляни
тел.: +359 877 321 140; +359 3095 8043

e-mail: events@cooprojen.bg

www. cooprojen.bg

