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ПОЛОЖЕННЯ

про проведення II обласного рибного фестивалю «Fish Food Fest»

І. Загальні положення.

Фестиваль «Fish Food Fest» (далі - фестиваль) проводиться на території 
Тетерівської ОТГ 13 липня 2019 року.

Організатором фестивалю є Тетерівська об’єднана територіальна 
громада.

Співорганізатори фестивалю: управління національно-патріотичного 
виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, 
управління • культури Житомирської обласної державної адміністрації, 
КУ «Житомирський обласний туристичний інформаційний центр», 
Житомирський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для



всіх», ГО «Федерація риболовного спорту Житомирської області» 
ГО «Житомирська обласна асоціація кулінарів України», Житомирський 
обласний центр НТТУМ.

Місцем проведення фестивалю є галявина на березі ріки Тетерів в 
с.Перлявка Житомирського району Житомирської області.

Організатори фестивалю облаштовують сцену, місця для організації 
змагань зі спортивної риболовлі, катань на човнах та сапах, дитячу ігрову 
зону, локацію для запуску повітряних зміїв та фуд-корт.

Метою та завданнями фестивалю є:

- пропаганда фізичної культури та спорту, здорового способу життя та 
активного відпочинку на природі;

- популяризація риболовного спорту;

- патріотичне виховання молоді та підняття національної гідності;

- залучення населення до здорового стилю життя, пропаганда спортивно- 
туристських традицій;

- популяризація гастрономічного туризму на Житомирщині через автентичну 
кухню у поєднанні з історією, культурою та традиціями краю

- популяризація сімейних цінностей, зміцнення сімейних стосунків.

II. Умови та порядок проведення фестивалю.

1. До участі у фестивалі запрошуються усі бажаючі: поціновувачі 
рибних страв, професіонали та любителі рибної ловлі, колективи 
підприємств, установ, організацій, громад. На фестивалі 
передбачаються також розваги, що зацікавлять дітей та молодь. Вік 
учасників необмежений.

2. Вимоги до бажаючих взяти участь у змаганнях зі спортивної рибної 
ловлі, що проходитиме в рамках фестивалю регламентуються 
окремим Положенням про обласні змагання зі спортивної риболовлі 
"Тетерівський хижак-2019".

3. В рамках Фестивалю проводитимуться змагання «Тато, мама, я -  
рибальська сім’я». Умови участі у змаганнях затверджені окремим 
Положенням.



4. Організаторами фестивалю буде забезпечено підвіз учасників та 
гостей до місця проведення фестивалю та повернення до 
м.Житомира.

До відома! До місця проведення фестивалю можна дістатись самостійно 
(автомобілем: траса НОЗ у напрямку м.Хмельницький до с.Перлявка -  14 км, 
маршрутними таксі № 109, 177).

III. Фуд-корт (гастрономічні локації)

1. До участі у Фестивалі запрошуються кулінари, підприємства сфери 
харчування, торгівлі та профільні навчальні заклади.

2. Пропоновані на Фестивалі страви, дегустації, майстер-класи мають містити 
«рибну складову» (рибні інгредієнти).

3. Організаторами Фестивалю буде обрано та відзначено найкращу рибну 
страву Фестивалю (за критеріями: смак, подача, автентичність рецептури).

IV. Відзначення учасників фестивалю.

Нагородження переможців та призерів змагань з рибної ловлі 
регламентується Положенням про змагання зі спортивної риболовлі 
"Тетерівський хижак-2019".

Нагородження переможців та призерів змагань «Тато, мама, я -  
рибальська сім’я» регламентується окремим Положенням.

Учасники фестивалю будуть відзначені дипломами.

Громадські та інші організації, спонсори та глядачі мають право 
встановлювати спеціальні призи та премії учасникам фестивалю. Всі 
нагороди погоджуються з організаторами фестивалю.

V. Фінансування фестивалю.

Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок коштів обласного та 
місцевого бюджетів а також спонсорської допомоги.



Інформацію про фестиваль розміщено на сайті:

http://teterivska-gromada.gov.ua/ та ФБ-сторінці «Відділ культури та 
туризму Тетерівської ОТГ»

Організатори залишають за собою право вносити доповнення та 
корективи в умови проведення фестивалю до його початку.

Адреса фестивалю:

Житомирський р-н, с.Перлявка (14 км від Житомира, асфальтова дорога). 

Координати: 50°12'41.1"N 28°29'37.2"Е 

їхати:

- від Житомирського з/д вокзалу маршрутним таксі №109, 177 до с.Перлявка

- від автовокзалу "Житній ринок” автобусом до с.Перлявка

http://teterivska-gromada.gov.ua/


ПРОГРАМА 
Фестивалю «Fish Food Fest»

13.07.2019 (субота)

05.00 -  06.00 -  підготовка до змагань зі спортивної рибної ловлі
"Тетерівський хижак-2019"

06.00 -  10.00 -  проведення змагань
11.00 -  19.00 - розважальна програма Фестивалю. Робота дитячої зони та

торгівельного (ярмаркового) майданчика.
10.30 -  11.00 - нагородження переможців змагань зі спортивної рибної ловлі

"Тетерівський хижак-2019". Урочисте закриття змагань.
11.00 -  12.00 -  проведення змагань «Тато, мама, я -  рибацька сім’я».
12.00 -  12.30 -  нагородження переможців змагань «Тато, мама, я -  рибацька

сім’я».
12.30 -  14.30 -  запуск повітряних зміїв «Шоу летючих риб». Майстер-класи з

аеро-конструювання.
14.30 -  15.00 -  перегони раків.
15.00 -  16.00 -  кулінарні майстер-класи з приготування рибних страв від

найкращих шеф-кухарів Житомирської області.
12.00 -  19.00 -  катання усіх бажаючих на човнах, катамаранах, дошках-сапах.

Ні

13.00 -  19.00 -  частування учасників Фестивалю рибними стравами.
16.30 -  17.00 -  визначення найкращої рибної страви Фестивалю. Відзначення

авторів найкращої страви та вручення дипломів учасників.
17.00 -  19.00 -  виступи запрошених зірок


