
        W tym roku mija 26 lat  istnienia BALKAN FOLK FEST-U  i  14 lat BALKAN FOLK

FEST  w Bułgarii. Po raz piąty   BFF 2020 będzie organizowany w jednym  z najbardziej

znanych  ośrodków  turystycznych   Morza  Czarnego  w  Bułgarii  –  Złote  Piaski,

znajdujące się w odległości 16 km od miasta Warna - Bułgaria.

Termin festiwalu od 6.06.2020  do  01.09. 2020.

     W  2020  roku,  tylko  dla  uczestników  festiwalu,  będzie  do  dyspozycji  hotel  Zora

(http://hotel-zora.com/)  , znajdujący się w pięknej okolicy parku narodowego Złote Piaski,

nad  brzegiem morza,  oddalony  od  morza  i  od  plaży  około  350  m.  Hotel  może  zapewnić

zakwaterowanie 10 zespołom.

     Mając na celu  zadowolenie zespołów , wzięliśmy pod uwagę wszystkie wasze  wcześniejsze

propozycje i mamy nadzieję, że festiwal w tym roku będzie jeszcze lepszy od poprzednich.

    Hotel, który wybraliśmy znajduje się  w otoczeniu zieleni. Pokoje są trzyosobowe, ale dla

każdego  zespołu  przewidzieliśmy  minimum  dwa  pokoje  dwuosobowe.  Wszystkie  pokoje

posiadają osobne łazienki. Większość z nich posiada też balkony. Posiłki będą serwowane w

postaci stołu szwedzkiego – śniadanie, obiad i kolacja, tak, aby zapewnić gościom maksimum

wygody i zadowolenia. W skład śniadania, oprócz jedzenia, wchodzi też , kawa i herbata. W

skład obiadu wchodzi  zupa i   danie  główne –  jak również przystawki, sałatki, owoce lub

deser.  Kolacja jest na  ciepło podobna do obiadu.  

    Każdy zespół sam organizuje swój transport do Złotych Piasków  gdzie   autokary mają

zapewniony parking.  Istnieje również możliwość pomocy  transportu z lotniska  z Burgas i  z

Warny.

     Hotel dysponuje także gabinetem lekarskim  (problemy chorobowe należy zgłaszać na

recepcji), 12 metrowym basenem, którego 1,5 metrowa głębokość pozwala, aby mogły z niego

korzystać  również dzieci. Wieczorne imprezy-zabawy hotelowe, koncerty  i  wypoczynek na

pięknej plaży uzupełnią przyjemność waszego pobytu na naszym festiwalu. Zespół powinien

mieć zbiorową polisę ubezpieczeniową  i kilka dokładnych euro list. Hotel dysponuje sejfem, w

którym każdy zespół może zostawić dokumenty tożsamości i pieniądze. Hotel nie odpowiada

za kradzież pieniędzy.



       Ekipa organizacyjna festiwalu pozostaje  ta sama: dyrektorem festiwalu jest  Dusan

Milković, a program menager i organizacją koncertów zajmuje się Małgorzata Gojević.

Do  wieczornych  imprez  dyskotekowych zaangażowany jest DJ Mitko. W hotelu  również

działa  bar  zaopatrzony  w różnego  rodzaju  napoje,  też  kawę itd.  Można  tez  na  recepcji

wymienić

 euro na levy po korzystnym kursie.

       Każdy zespół  wybiera datę swego przybycia,   ilość  dób hotelowych oraz podaje  w

przybliżeniu  ilość  osób  wstępnie  na  maila:  gojevic.margareta@gmail.com  lub

margaretag@tlen.pl ,  a  potem,  po  potwierdzeniu  przez  organizatora  terminu   przesyła

wypełnioną kartę zgłoszenia.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dat +/- 3 dni, według

grafiku.

      Koncerty  odbywają się w Festiwalowym i Kongresowym Centrum  (duża sala z dużą

sceną, klimatyzowana) w pięknej turystycznej części Warny głownie w środy i niedziele.  

W hotelu ZORA , z prawej strony głównego wejścia znajduje się tablica ogłoszeń, na której

wypisane są  ważne ogłoszenia oraz regulamin dla zespołów.

 Kierownicy  zespołów  proszeni  są  o  pozostawienie  na  recepcji  danych  (lub  o  kontakt  z

program men.) potrzebnych do koncertu  oraz potrzeb  co do  nagłośnienia. Program ustala

się przed koncertem w sali koncertowej w Warnie. Tam też zespoły posiadające nagrania na

pendrive podają je akustykowi do wgrania.  Zespoły, które występują na koncercie jadą do

Warny wcześniej, ponieważ odbywa się tam krótka próba akustyczna i dlatego w tym dniu

biorą zamiast kolacji suchy prowiant.                                                                                  

Wszelkie informacje dotyczące cen  wycieczek można pozyskać na recepcji (leży informacja

na blacie  recepcji),  a  pomaga w realizacji   osoba z  biura,  która nie  bierze  za to  żadnej

prowizji.

        Złote Piaski, Warna i okolice posiadają wiele ciekawych miejsc, wartych zwiedzenia:

Akwapolis, Delfinarium, pra osada Fanagoria, ogród zoologiczny, akwarium, obserwatorium

astronomiczne, zespół pałacowy Ewksinograd, eko park, Aładża Monastyr (klasztor), pałac i

ogród botaniczny w Bałcziku, walka   piratów na statkach w Warnie.



     W festiwalu  mogą  wziąć  udział  zespoły  ludowe,  chóry,  orkiestry  dęte,

tancerki, mażoretki i grupy śpiewacze.

      Liczba uczestników w festiwalu nie jest ograniczona (nie mogą to być jednak turyści).

Każdy zespół ma prawo na swój program trwający 10  min. jednak  może zaprezentować 2

razy po 10 minut w dwóch wejściach (prosimy zespoły, aby występ nie przekroczył 10 min).

Zależy to jednak od ilości koncertujących w danym dniu zespołów.

    Zespoły mogą koncertować   przy akompaniamencie orkiestry lub przy muzyce z pendrive.

Wszyscy uczestnicy otrzymują  dyplom uczestnictwa w festiwalu oraz pamiątkę.

Orkiestry dęte i chóry są traktowane konkursowo.

     Wszystkie wystąpienia zespołów będą wyświetlane na kanale BFF w serwisie Youtube.

Tak jak każdego roku gwarancją udziału jest  przesłanie Karty Zgłoszenia  BFF 2020  oraz

terminowa wpłata akredytacji w wysokości 15 euro od osoby.  Zaliczkę można wpłacić  na

konto  festiwalu  lub  hotelu  na podstawie  wystawianej  przez  hotel  faktury  pro  formy,   a

pozostałą kwotę  w chwili  przybycia  do hotelu, przed zakwaterowaniem. Ceny z tabeli na

karcie  zgłoszenia  z  DDS,  to  ceny  z  podatkiem  (czyli  jeżeli  zespół  potrzebuje  oryginalną

fakturę płaci cenę wyższą z DDS).   Uczestnicy otrzymują następujące upusty: na  21 osób

otrzymuje zespół 1 gratis (20+1),, na 42  os.  2 gratisy (40+2), a na 53 os 3 gratisy

(50 + 3). 

Formularz uczestnictwa  oraz wszelkie pytania proszę  wysłać na adres e-mail:

 gojevic.margareta@gmail.com lub  margaretag@tlen.pl  

kontakt tel. +48 509 288 846

Małgorzata Gojević

 

BFF Director - Dusan Miljković

balkаnfolkfest@gmail.comаnfolkfest@gmail.comnfolkаnfolkfest@gmail.comfest@gmail.com

+359 886 16 36 66

ZAPRASZAMY!!!


