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Кімаковичу Віктору Євстахійовичу

Громадська організація «Школа розвитку сучасного мистецтва Стар Тім» спільно 
з ПВНЗ Університет Короля Данила просить розглянути даний лист-прохання та 
прийняти рішення про підтримку масштабного соціального конкурсу талантів «Школа 
має талант - 2019» шляхом інформування керівників закладів освіти області та 
розсилку інформації про конкурс і графік проведення кастингів у містах по цих 
закладах .

Графік проведення картингів :

28.02.19 р. о 14:00 - Палац Культури Богородчани (вулиця Тараса Шевченка, 65)
01.03.19 р. о 10:00- Будинок культури м.рожнятів ( пл. Єдності, 11)
01.03.19 р. о 14:00 - Долинський ліцей №7 (вулиця Котляревського, 3)
12.03.19 р. о 14:00 - Надвірна (місце проведення уточняється)
14.03.19 р. о 14:00 - Верховинська ЗОШ І-ІІІ
16.03.19 р. о 10:00 - Городенківський палац культури (Тараса Шевченка,72)
16.03.19 р. о 14:00 - Районний будинок культури м.Тлумач (вул. М. Грушевського,2)
21.03.19 р. о 14:00 - Косівський районний Будинок культури (вулиця Грушевського, 1)
23.03.19 р. о 10:00 - Снятинський районний будинок культури (вулиця Степана 
Бандери, 3)
03.04.19 р. о 14:00 - Палац культури «Мінерал» (вулиця Чорновола, 20)
06.04.19 р. о 10:00 - Рогатин (місце проведення уточняється)



я

06.04.19 р. о 14:00 - Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла (вулиця Тараса 
Шевченка, 5)

«Школа має талант — 2019» соціальний конкурс підтримки реалізації талантів 
старшокласників . Учасники конкурсу матимуть змогу продемонструвати свої таланти у 
чотирьох номінаціях : «Вокал», «Хореографія», «Театральне мистецтво»,
«Оригінальний жанр». У кожній номінації існує три категорії: категорія А (8-9 класи); 
категорія Б (10-11 класи) і змішана категорія (малі форми, ансамблі). Головним призом 
для переможців конкурсу «Школа має талант-2019» стане безкоштовне навчання в 
Університеті Короля Данила та Продюсерському центрі Star Team та багато цінних 
подарунків від партнерів конкурсу. Організатори конкурсу проводять кастинги в 
регіонах Прикарпаття, адже хочуть дати можливість кожному старшокласнику 
продемонструвати свої таланти.
Буде вдячні за підтримку нашого проекту та сподіваємось на співпрацю!

З повагою,
Почесний голова ГО
«Школа розвитку сучасного мистецтва
«Стар Тім» Батюк 1.1.


