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1. Складання Положения, програми та 01-10 травня 2021 РудьС.О. 
кошторису фестивалю. БобкоН.М. 
2. Вибiр мiсця проведения фестивалю та Попенка О.Л. 
вирiшення питань з його оренди.
3. Формувапня творчоi: програми та
визначеппя загальпих витрат на проведения
Фестивалю.
4. Формування особового складу почесних та 01-20 травня 2021 Рудь С.О.
спецiальних гостей, журi фестивалю. БобкоН.М. 
5. Визначення особовщо складу творчих Попенка О.Л. 
майстерень з урахуванням -пiдтвердженоi:
Y'ШCl'i i, Феи·ищшi запрщпених rоией.
6. Вирiшення питань з проживания та
харчування учасникiв фестивалю,
матерiалыю- технiчного забезпечення
фестивалю, питань купiвлi та оренди
концертного устаткування, послуг
звукооператора.
1. Проведения iнформацiйних та концертних 01-15 травил 2021 РудьС.О.

. .
БобкоН.М. заходш, спрямованих на шдтрим1су 

фестивалю. Попенко 0.Л. 
2. Висвiтлення iнформацii: щодо проведения
фестивалю та його програми в iнтернет-
просторi та в соцiальних мережах
3 .Проведения груповоi: та персонатrьноi:
розсилки iнформацii: про фестиваль на
цiльову аудiторiю.
4. Створення макетiв афiш для концертiв та
фестивальних заходiв.
5. Пiдготовка та проведения 3-ох
предфестивальних концертних програм,
спрямованих на його iнформацiйну
пiдтримку, iз залученням бардiв та поетiв з
м. Днiпра там. Кам'янське
1. Придба:нпя призового фонду, впготовлення 01-17 травил 2021 Рудь С.О.
дипломiв переможцiв фестпвалю. Бобка Н.М. 
2.Органiзацiя харчування та проживания 20-21 травня 2021 Попенка О.Л.
учасникiв <Ьестивалю.



. 

-

-

3. Проведения фестивальних заходiв згiдно з 21-23 травня 2021
програмою фестивалю.

4. Етап 1. Пiдведення пiдсумкiв фестивалю 24-26 травня 2021 Рудь С.О. 
звiтування Бобка Н.М. 

-

Попенка О.Л 
2. Пiдготовка та надання звiту про реалiзацiю до 1 О червня 2021 Рудь С.О. 
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