
 
6. Участь у круглому столі:  

□ Так  □  Ні  
 
7. Проведення майстер класу протягом 

фестивалю (урок народного промислу)  
□ Так  □  Ні  

 
8. Чи зацікавлені надати свої роботи на 

виставку-продаж у художній музей 
□ Так  □  Ні   

 
9. Потреба у забезпеченні проживання під 

час фестивалю 
□ Так  □  Ні  

 
10. Ваші пропозиції, поради та коментарі, 

які допоможуть нам яскравіше 
провести фестиваль: 
___________________________________
___________________________________  
___________________________________
___________________________________  
___________________________________
___________________________________ 

 
Цією заявкою підтверджуємо участь. 

 
___/_____ 2007 р.          
 _____________Підпис  / МП 

 
Останній термін прийому заявок на 

участь – 20 серпня 2007 р. 
 

 

Заявку просимо надсилати: 
 

Рада з туризму Карпатського регіону 
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ  

тел. 0342 551856 
e-mail: ctb@trade.gov.if.ua 

www.tourism-carpathian.com.ua 
 
 
 
 
 

Перший фестиваль «Карпатський Вернісаж» 
проходив 10-11 вересня 2005 р. Серед близько 250 
учасників фестивалю були представники 14 
областей України. 

Другий фестиваль «Карпатський Вернісаж» 
проходив 9-10 вересня 2006 р. Серед близько 270 
учасників фестивалю були представники 17 
областей України та Росії. 

Загалом над організацією та проведенням 
Фестивалю щороку працює понад 50 підприємств 
та установ Прикарпаття. Завдяки таким 
спільним зусиллям насичена шоу-програма, безліч 
подарунків та акцій від спонсорів і організаторів, 
концерт камерної музики, виставка робіт в Івано-
Франківському художньому музеї.  

Патронат фестивалю надають ВАТ 
«Прикарпаттяобленерго», газета «Порадниця», 
ТзОВ «Пластпайп», гірськолижний курорт 
«Буковель» та готель «Водоспад». Інформаційний 
супровід фестивалю на національному та 
регіональному рівнях забезпечили понад 40 засобів 
масової інформації. 

 
 

 
 

 
 
 
 

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ У 
ТРЕТЬОМУ ФЕСТИВАЛІ ПРИКЛАДНОГО  

МИСТЕЦТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-9 вересня 2007 року 
м. Івано-Франківськ 

 



Шановні Друзі! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
Третьому фестивалі прикладного мистецтва 
«Карпатський вернісаж». 

Метою фестивалю є популяризація 
народної традиційної культури України, 
представлення усіх народних ремесел, 
промислів та виробів ручної роботи.  

Місце проведення фестивалю – пл. 
Шептицького м. Івано-Франківська. 

Протягом роботи фестивалю 
передбачено проведення круглого столу з 
питань розвитку народного мистецтва, 
народних художніх промислів та 
декоративно-ужиткового мистецтва, а також 
закриття виставки робіт учасників у 
приміщенні художнього музею, яка буде 
тривати з 25 серпня 2007 р. 

В рамках фестивалю кращі роботи 
будуть відзначені особливими нагородами 
згідно номінацій, визначених оргкомітетом.  

Фестиваль проходитиме за підтримки 
Івано-Франківської облдержадміністрації, 
Івано-Франківської міської ради та 
Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України. 

Ми вдячні Вам за участь у 
минулорічному фестивалі та гостинно 
запрошуємо до Івано-Франківська у вересні 
2007 року. 

 
З повагою 

 
 
 
Наталія Гасюк  
Голова оргкомітету 

     

Попередня програма  
та умови участі у Фестивалі 

24 серпня 2007 року  
- монтаж виставки в художньому музеї 
 
25 серпня 2007 року 
- відкриття  виставки 
 
08 вересня 2007 року 
- 08.00-10.00 – Монтаж стендів, експозицій  
- 10.00-18.00 – робота фестивалю, майстер-класи 

/ конкурси  
- 11.00-11.30 – урочисте відкриття   
- 11.30-12.30 – огляд експозицій та стендів 
- 17.00-19.00 – круглий стіл  
 
09 вересня 2007 року 
- 10.00-18.00 – робота фестивалю, майстер класи 

/ конкурси  
- 15.00-16.00 – урочисте закриття  
- 18.00  – закінчення фестивалю  

 
Умови участі та організаційні внески:  

- для учасників без майстер класу – 100 грн.  
- для учасників з майстер класом – 75 грн.  
- для членів Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України – 50 грн. 

 
Організатори забезпечують проживання 

учасників фестивалю у готелях міста за умови 
оплати оргвнеску до 01 вересня 2007 року.   

Оргвнесок включає розміщення інформації 
про учасника у каталозі учасників, пакет 
роздаткових матеріалів, бейдж, диплом, 
транспортне обслуговування, надання 
робочого місця (1 стіл, 1 крісло, навісні 
споруди) на майдані Шептицького.   

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ  
«КАРПАТСЬКИЙ ВЕРНІСАЖ» 

08-09 вересня 2007 р. 
 

1. ПІБ учасника ________________________ 
_______________________________________ 
 
2. Адреса:  

вул. /буд. ___________________________ 
місто/село:__________________________ 
район:______________________________ 
область:____________________________ 
пошт. індекс_________________________ 
e-mail ______________________________ 
тел/факс ___________________________   

 
3. № посвідчення члена Національної 

спілки майстрів народного мистецтва 
України __________, видане ___.___.__ р. 

 
4. Напрямок діяльності: 

□ Писанкарство □ Ліжникарство  
□ Витинанка  □ Різьба по дереву  
□ Ткацтво  □ Вироби зі шкіри 
□ Вишивка □ Бісероплетіння  
□ Гончарство / Кераміка  
□ Національна іграшка 
□ Інше:  ____________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
 

5. Яке додаткове обладнання Вам потрібне 
для організації робочого місця (зазначити 
необхідне):  
□   столи  _____ □  крісла _____ 
□  навісні споруди (для розвішування 

робіт – картини, одяг, тощо)   
□  інше ____________________________ 

__________________________________




