
25-й  Міжнародний фестиваль дитячої 
демократії, телебачення,  преси та 

творчості  «Золота осінь Славутича – 2018» 

П Р Е С - Р Е Л І З  

27 вересня - 01 жовтня 2018 року,  

місто Славутич, Україна 

Задум: «Хочу бачити світ щасливим» 

Як це працює? 
На фестивалі зустрінуться кращі журналісти дитячих та молодіжних видань з України 

і не тільки... заслужені, знамениті журналісти, оператори, ведучі, ІТ-шники, редактори 
відомі в Україні і не тільки... отримають гран-прі, нові контакти, професійні навички, 
новий досвід, нових друзів і не тільки... 

Слоган: «ЗОСі – 25! Чверть століття на хвилі драйву!» 

Домашнє завдання: «Мій вибір – моя відповідальність»  

Для кого? 
 Перспективні журналісти, відеооператори, фотографи, редактори дитячих 

друкованих ЗМІ, блогери та інші медійники, серед яких проводиться конкурс за 
номінаціями:** 

 Друковані ЗМІ      Відео 
 Медіа-проект       Фото 

 Активна молодь, діти, волонтери, лідери учнівського самоврядування, молодіжні 

ради, ради старшокласників, дитячо-молодіжні, шкільні організації, серед яких 
відбудеться конкурс в номінації «дитяча демократія». Домашнє завдання у 

положенні*  
 Хореографічні, вокальні колективи, окремі виконавці, серед яких відбудеться 

конкурс у номінаціях «Вокальне мистецтво» та «Хореографічне мистецтво» *** 

 Творчі колективи та окремі виконавці, колективи театрального мистецтва, 
колективи театрів мод, які мають можливість показати свою майстерність в 
концертних залах та на кращих сценічних майданчиках міста.  

Де зустрічаємося? 
Місто Славутич – місто нових ідей!  
Це маленька Європа в Україні; це сучасне місто з розвинутою соціальною 

інфраструктурою; це енергоефективність та екологічність; це здоровий, комфортний 
темп та спосіб життя.  

Це місто та цей фестиваль стануть вашою звичкою!  

Наші «бренди»: 
Зустріч-знайомство учасників фестивалю, кольорове братання, «стіна» учасників 

фестивалю, створення фестивального медіапродукту «Славеста», екскурсійна програма 
на ДСП «ЧАЕС» та до м. Прип'ять, концерти та шоу-програми за участю відомих 

артистів, прес-конференції, дискусійні платформи, майстер-класи з оргкомітетом 
фестивалю, з керівництвом ДСП «ЧАЕС», відомими журналістами та громадськими 

діячами, фестивальні проекти, флешмоби, акції, презентації, конкурс краси та багато-
багато іншого. 

Тож, до зустрічі у Славутичі!!! 

Палац дітей та молоді  м. Славутича 
(04579) 2-08-07,  2-16-23, 2-27-05,  2-37-49  E-mail: palaz77@ukr.net 

Контактна особа: Ніна Єрьоміна – мобільний телефон +38 066 911 22 23 

* положення можна знайти на сайті www.zosya.at.ua , сторінці facebook  https://goo.gl/AzLdvR  
** положення про конкурс за номінаціями можна знайти на сайті www.zosya.at.ua, сторінці facebook  
https://goo.gl/AzLdvR  
*** положення про конкурс за номінаціями можна знайти на сайті www.zosya.at.ua, сторінці facebook  
https://goo.gl/AzLdvR  
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