
Kultuuri ja turismi arendamine ja ühtsuse toetamine (Gruusia), 
VI rahvusvaheline festival-konkurss “GOLDEN WATEFALL 2022”,  

(„Kuldne Juga 2022“) 
04/07 - 09/07 2022 BATUMI / GONIO / KOBULETI 

 
VIII rahvusvaheline kunstifestival “GOLDEN ARGO 2022”,  

(„Kuldne Argo 2022“) 
28/06 - 03/07 2022 BATUMI / GONIO / KOBULETI 

 
VI rahvusvaheline festival-konkurss “GOLDEN FLEECE 2022”,  

( „Kuldne Villak 2022“) 
10/07 - 15/07 2022 BATUMI / GONIO / KOBULETI 

 
III rahvusvaheline festival-konkurss “GOLDEN WAVE 2022”,  

( „Kuldne Laine 2022“) 
23/07 - 28/07 2022 BATUMI / GONIO / KOBULETI 

 
XX rahvusvaheline festival-konkurss  

“GOLDEN DOLPHIN – ART ALL OVER THE WORLD 2022”,  
 ( „Kuldne Delfiin – kunst kogu maailmas 2022“) 

22/06 - 27/06  2022 BATUMI / GONIO / KOBULETI 
 
ÜLDNÕUDED JA TINGIMUSED: 
 
1. Teie rühm saab valida ühe või mitu festivalivarianti: 
A. Festival - konkurss 
B. Festival 
C. Kultuuri suvelaager. 
 
2. Osalejate vanus: 6 – 17 aastat vana, 17-25 aastat vana ja vanemad 25+. 
3. Osalejate arv ei ole piiratud. 
Osalejad, kes soovivad osaleda ainult  festivaliprogrammis, liituvad kõigi 
kontsertetendustega ja festivali programmiga, kuid ei osale konkursil.  
Ainult 5 rühma (igas 30 liiget) saavad tasuta majutuse, mille valib korralduskomitee. Kõik 
kontserdid toimuvad Batumi kontserdisaalides, mis asuvad Batumi puiesteel. Toimuvad ka 
ekskursioonid Batumi linnamuuseumis, Batumi loomaaias, Petra kindluses, Gonio kindluse 
ostutuurid, ringkäik vanas Batumis, Prantsuse purskkaevud jm.. 
 
MAJUTUS JA MAKSMINE 
 
Hotellid Gonios või Kobuletis, Shekvetilis (Batumist 10–15 km kaugusel) 
Lähedal mererand (50-100 m rannast). Kõikidel hotellidel ja villadel on oma bassein. 
Iga osaleja tuleb tasuda 20 eurot päevas, Kokku 100 Eur (5 ööd/6 päeva). 140 eurot (7 ööd/8 
päeva). (Kuldne Villak 110 ja 150 eurot, Kuldne Delfiin 95 ja 113 eurot ) Grupid võivad viibida 
täiendavaid päevi. Selle eest tuleb tasuda 20 eurot inimese kohta 1 öö eest koos 3 
toidukorraga päevas. Makse sisaldab: 3 söögikorda päevas, söögid toimuvad hotelli 
restoranis. Toad televiisori, konditsioneeri, tasuta WiFi-ga, mere ääres, igas toas 3-4 voodit. 



 
Hotellid Batumis 
Iga osaleja tuleb tasuda 30 eurot päevas, Kokku -150 Eur (5 ööd/6 päeva). Grupid võivad 
viibida täiendavaid päevi. Selle eest tuleb tasuda 30 eurot inimese kohta 1 öö eest koos 3 
toidukorraga päevas. 
Makse sisaldab: majutust hotellis (100 m rannast) ja 3 söögikorda päevas, söögid toimuvad 
hotelli restoranis. Toad televiisori, konditsioneeri, tasuta WiFi-ga, mere ääres, igas toas 3-4 
voodit. 
Rühma jaoks tuleb ka üks kahekohaline tuba. Kohalik transport, transfeer Batumi 
lennujaamast ja tagasi, inglise või vene giid, osalemine 2-3 etendusel Batumis, defilee – 
paraad Batumi puiesteel, bankett grupijuhtidele restoranis ja korraldajad koos ametlike 
esindajatega, iga osaleja saab festivali diplomi ja medali, rühmajuhid festivali kingituse. 
Tasuta sõit reisilaeval, tasuta linna- ja ostutuur. Gruppidele, kes peatuvad kauem, on 5 ööd 
tasuta ekskursioon Makhintseti joal Adžaaria mägipiirkonnas; tasuta meistriklassid gruusia 
professionaalsetes ansamblites ja kollektiivides, vastavalt grupižanrile ja erinevad 
meelelahutused osalejatele. Grupid võivad viibida täiendavaid päevi. 
 
Grupid võivad osaleda järgmistes kategooriates: 
- koreograafia (rahva-, modern-, tänavatantsud, klassika, latiino tants, kaasaegne folk jne) 
-vokaal (soolo, duett, trio, ansambel, erinevate kategooriate koorid) 
-instrumentaal (folk, kaasaegsed kollektiivid) 
- moeteatrid 
- kunstiline võimlemine 
Eelistame elavat muusikat, kuid vastuvõetav on ka salvestatud muusika. Fonogrammid 
eelistame  ainult USB-d. Muusikad peavad olema kvaliteetsed ja professionaalsed. 
 
“KULTUURI SUVELAAGRI” reeglid 
Organisatsioonikomitee korraldab sellistele gruppidele unustamatuid suvekutseid koos 
proovide, meistriklasside, Gruusia köögi degusteerimise, osalejatele disko, vaba aja veetmise 
basseinides ja merel, ekskursioonidega. Osalejatele soovi korral lisahinnaga ekskursioonid: 
Promete Caviar (Tskaltubo)-Kutaisi Valge sild – Bagrati Kuninga tempel koos transpordi, 
söögi ja piletitega -22 eurot; Batumi delfinaarium -Botaanikaaed -16 eurot; Makhuntseti juga 
– Veinimaja – 10 eurot. Zugdidi Dadiani loss – Khobi kirik – 15 eurot. 
 
VÕISTLUSTINGIMUSED: 
1. Võistlusprogrammi hindab rahvusvahelise žürii. 
Võistluse programm peab sisaldama: 
-tantsurühmadele: 5-10 min ava- ja lõputseremoonia programm 
Ja võistluspäeval 10-12 min Nonstop Programm. (Kui grupp vajab kostüümide vahetamiseks 
pausi, peab ta sellest eelnevalt teavitama korralduskomiteed). 
-vokalistidele, kooridele ja instrumentaalrühmadele: 4-5 min kava ava- ja galakontserdiks 2 
laulu konkursil. 
2. Žürii hindab osalejate oskusi, kostüüme, tehnilist tantsu- või lauluoskust, repertuaari ja 
muusikalist materjali. Žürii koosseisu kuuluvad austatud kunstnikud, koreograafid, koorijuhid 
ja vokalistid.  
 
 



ŽÜRII 
Konkursil töötab rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad erinevate riikide koreograafid, 
vokalistid, disainerid, koorijuhid. Autasustamine hõlmab GRAND-PRIX, I KOHT, II KOHT ja III 
KOHT. Võimalik on ühe koha jaotamine mitmele rühmale. Žürii liikmel ei ole õigust hääletada 
oma riigi rühmade poolt. 
 
TRANSPORT: 
1. Lennukiga saabuvate gruppide transpordi festivali ajal tagab festivali orgkomitee. 
2. Organisatsioonikomitee tagab ka transfeeri Batumi lennujaamast ja tagasi, transfeer 
Thbilisist ja Kutaisist on grupi enda kanda. 
3. Transfeer Kutaisi ja Tbilisi lennusadamatest on lisahinnaga, 10-20 eurot mõlemale poole 
inimese kohta, mis sõltub inimeste arvust.  
 
SISSEPÄÄS seoses koroonaviirusega: 
1. PCR test tehtud 2 päeva enne lendu. Kui rühmaliikmed on juba vaktsineeritud ja neil on 
seda kinnitavad dokumendid(corona-passid), ei pea nad PCR-testi tegema. 
2. Kõik osalejad peavad enne meie riiki tulekut omama reisi tervisekindlustust. 
3. Kohtumiseks kultuuriministri ja Batumi linnapeaga peavad kõik osalejad rühmad kaasa 
võtma esindatava riigi lipu  ja 4-5 meenet-kingitust. 
 
ME VAJAME: 
1. Iga grupp peab saatma grupi lühiajaloo, kvaliteetsed fotod, YOUTUBE lingid 
grupietendusega, täidetud ankeedi ja ametliku osalejate nimekirja (koos osalejate arvu, 
sünnikuupäeva, soo ja rolliga  grupis) . 
2. Kõik materjalid ja ettemaks 20% kogusummast tuleb saata festivali korralduskomiteele 
enne 10. maid 2022.  
 
Kui vajate täpsustusi või muud infot, kirjutage info@europeade.ee või helistage 56459359 
Valdo Rebane 
 
Kui soovite kogu asjaajamisega tegelda ise, siis saate meilt kogu vajaliku informatsiooni ja 
kontaktandmed. Edu teile kõigile! 

mailto:info@europeade.ee

