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Положение областного Фестиваля Дружбы,  

посвященного 30-летию Независимости  

Республики Казахстан 

«Ынтымақ-достық кепілі» 

 

I. Общие положения 

 

1.1  Областной Фестиваль Дружбы «Ынтымақ-достық кепілі» проводится в 

рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан среди 

клубов ЮНЕСКО Восточно-Казахстанской области. 

1.2  Цель Фестиваля – продемонстрировать национальное многообразие и 

единство народа Казахстана через народные танцы.  

1.3 Организатором Фестиваля Дружбы является клуб ЮНЕСКО - Назарбаев 

Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Усть-

Каменогорск. 

1.4 Участниками турнира являются хореографические коллективы клубов 

ЮНЕСКО ВКО. 

 

II. Условия участия и порядок проведения 

2.1 Фестиваль пройдёт на You-Tube канале NIS Oskemen Official  30 апреля 

2021 года.  

2.2  Для того, чтобы принять участие в Фестивале Дружбы, каждый Клуб 

оформляет заявку согласно Приложения 1 и до 8 апреля 2021 года отправляет 

на почту организаторов: argunova_t@ukk.nis.edu.kz или targun@bk.ru . 

2.3 С целью определения народа, танец которого необходимо подготовить, 

будет проведена онлайн жеребьевка – 9 апреля  2021 года в 15.00 в ZOOM. 

Ссылка на подключение будет отправлена на почту руководителей Клубов, 

подавших заявку на участие в Фестивале. 

2.4 Танец для Фестиваля должен быть поставлен на народную музыку, в 

соответствующих костюмах. Запрещено использовать эстрадные песни. 

2.5 Для проведения Фестиваля Дружбы Клубу ЮНЕСКО необходимо снять 

видео народного танца продолжительностью не более 1 минуты, допускается 

превышение лимита времени на 10-15 секунд в зависимости от музыкальной 

фразы. Готовое видео отправить на почту организаторов до 20 апреля 2021 

года. 

2.6 Каждому Клубу-участнику необходимо также записать строчку 

стихотворения, определенного организаторами, для литературного челленджа 
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в рамках Фестиваля. Стихотворение записывается отдельным видеофайлом, в 

таком же национальном костюме, что и танец. 

 

III. Подведение итогов 

3.1 Все участники Фестиваля получат сертификаты установленного образца, 

руководители хореографических коллективов – благодарственные письма. 

3.2 Готовый смонтированный материал с указанием участников Фестиваля 

будет доступен к просмотру с 30 апреля также на страницах организаторов в 

Facebook – Назарбаев Интеллектуальная школа города Усть-Каменогорска 

@NazarbayevIntellectualSchoolInOskemen, Instagram - nishbnukg и на сайте 

Клубов ЮНЕСКО. 

 

 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в Областном Фестивале Дружбы, посвященном 30-летию 

Независимости Республики Казахстан, 

от Клуба ЮНЕСКО ВКО  

 ------------------------------------------------------------- 

(название Клуба) 

 

 

№ ФИО участников хореографического 

коллектива 

Возраст  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

 

Руководитель хореографического коллектива: 

 

ФИО Должность Эл.почта Телефон 

    

 

Участник литературного челленджа: 

ФИ участника Возраст  Телефон 

   

 

 

 



 

Бекітемін 

Өскемен қаласының химия-биология  

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік  

мектебінің  директоры -  ЮНЕСКО 

клубының жетекшісі 

_____________________ Ж.О.Ерниязова 

 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Ынтымақ-достық кепілі» атты 

облыстық достық фестивалінің ережесі 

 

I. Жалпы ережелер 

 

1.5 «Ынтымақ-достық кепілі» облыстық достық фестивалі Шығыс Қазақстан 

облысының ЮНЕСКО клубтары арасында Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында өткізіледі.  

1.6 Фестивальдің мақсаты - халық билері арқылы Қазақстан халқының 

ұлттық әртүрлілігі мен бірлігін көрсету.  

1.7 Достық фестивалінің ұйымдастырушысы - ЮНЕСКО клубы - Өскемен 

қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі.  

1.8 Фестиваль қатысушылары - ШҚО ЮНЕСКО клубтарының 

хореографиялық топтары. 

 

II. Қатысу шарттары жане өткізу тәртібі 

2.1 Фестиваль You-Tube NIS Oskemen Official каналында 2021 жылдың 30 

сәуірінде өтеді. 

2.2  Достық фестиваліне қатысу үшін әр клуб 2021 жылдың 8 сәуіріне дейін 1 

Қосымша құжатқа сәйкес өтінім жасайды және ұйымдастырушыларға 

argunova_t@ukk.nis.edu.kz  немесе targun@bk.ru  поштасына жібереді.  

2.3 Қай халықтың биін дайындау қажеттігін анықтау үшін - 2021 жылдың 9 

сәуірінде сағат 15.00-де ZOOM платформасында онлайн жеребе тарту іс-

шарасы өткізіледі. Қосылу сілтемесі Фестивальге қатысуға өтінім берген клуб 

менеджерлерінің поштасына жіберіледі. 

2.4 Фестивальға арналған би халық әуенінде, тиісті костюмдерде қойылуы 

қажет. Эстрадалық әндерді қолдануға тыйым салынады. 

2.5 Достық фестиваліне қатысатын ЮНЕСКО клубына, ұзақтығы 1 минуттан 

аспайтын, анықталған халық биінің бейнежазбасын жасау қажет, музыкалық 

фразаға байланысты уақытты 10-15 секундтан асыруға рұқсат беріледі. Дайын 

бейнежазбаны ұйымдастырушыларға пошта арқылы 2021 жылдың 20 

сәуіріне дейін жіберіледі. 
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2.6 Әр қатысушы-клуб фестиваль аясындағы әдеби челленджге 

ұйымдастырушылармен  белгіленген өлеңнің бір жолын оқып бейнежазба  

жасаулары қажет. Өлең жолы анықталған ұлттық биге сәйкес киімде жеке 

бейне файлға жазылады. 

 

III. Қортындылау 

 

3.1 Фестивальға қатысқан барлық қатысушыларға белгіленген үлгідегі 

сертификаттар, хореографиялық топ жетекшілеріне алғыс хаттар 

табысталады.  

3.2 Фестиваль қатысушылары жинақталып дайындалған бейнематериалды 30 

сәуірден бастап Өскемен қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебінің Facebook 

желісінде @NazarbayevIntellectualSchoolInOskemen, Instagram – nishbnukg 

және ЮНЕСКО сайтында көре алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 1 

 

 

------------------------------------------------------------- 

(Клуб атауы) 

 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Ынтымақ-достық кепілі» атты 

облыстық достық фестиваліне қатысуға арналған 

Өтінім 

 

 

№ Хореографиялық топ қатысушыларының АЖ Жасы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

 

Хореографиялыұ топ жетекшісі: 

 

АЖ Лауазымы Эл.пошта Телефон 

    

 

Әдеби челлендж қатысушысы: 

Қатысушының АЖ Жасы  Телефон 

   

 

 

 


