PRAVILNIK O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA
HRVATSKOG DRUŠTVA FOLKLORNIH KOREOGRAFA I VODITELJA

I. OPĆE ODREDBE
Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja, prema prihvaćenim kriterijima, dodjeljuje sljedeća
priznanja i nagrade:
 Priznanje za dugogodišnji voditeljski rad
 Nagrada "Zvonimir Ljevaković"
 Nagrada "Dr. Ivan Ivančan"

II. PRIZNANJE ZA DUGOGODIŠNJI VODITELJSKI RAD

Točka 1.
Priznanje za dugogodišnji voditeljski rad dodjeljuje se isključivo članovima Društva, za navršenih 20, 25, 30,
35, 40 i više godina voditeljskog rada.
Točka 2.
Priznanje se dodjeljuje u godini kada se navršava određeni jubilej.
Predlagatelj dobitnika priznanja može biti fizička ili pravna osoba.
Točka 3.
Prijedlog se podnosi Upravnom odboru HDFKiV, uz obrazloženje i priloženu dokumentaciju kojom se
potvrđuje određeni voditeljski staž.
Točka 4.
Dokumenti kojima se dokazuje broj godina voditeljskog staža mogu biti:
 potvrde Društava ili ansambala o voditeljskom angažmanu kandidata za dodjelu priznanja
 ugovori o angažmanu kandidata za dodjelu priznanja za vođenje folklorne skupine ili ansambla
 potpisane izjave najmanje tri svjedoka o voditeljskom angažmanu kandidata za dodjelu priznanja
Točka 5.
Priznanje se dodjeljuje i ako priloženom dokumentacijom nije potvrđen cijeli vremenski period, pri čemu
nepotvrđeno može biti najviše 10% vremena od onog za koje se priznanje dodjeljuje.

Točka 6.
Voditeljski staž podrazumijeva vođenje dječje ili odrasle folklorne skupine ili ansambla i mentorski rad u
istima.
Točka 7.
Odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor.
Točka 8.
Priznanje se može uručiti na Festivalu folklorne koreografije, na svečanosti/koncertu na kojem dobitnik
obilježava jubilej ili nekom drugom prigodom, u dogovoru s dobitnikom. Priznanje se uručuje na području
Republike Hrvatske.

III. NAGRADA "ZVONIMIR LJEVAKOVIĆ"

Točka 1.
Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja dodjeljuje Nagradu "Zvonimir Ljevaković", za iznimna
koreografska ostvarenja.
Točka 2.
Predlagatelji dobitnika Nagrade su najmanje dva selektora HDFKiV, uz priloženo pisano obrazloženje.
Dobitnika Nagrade potvrđuje Upravni odbor.
Točka 3.
Za Nagradu mogu biti predloženi koreografi koji su – u kontinuiranom razdoblju od najviše deset godina –
na Festivalu folklorne koreografije najmanje tri puta osvojili jedno od prva tri mjesta.
Točka 4.
Nagradu "Zvonimir Ljevaković" svaki koreograf može dobiti samo jednom.
Točka 5.
Nagrada se dodjeljuje koreografima koji su redovni članovi HDFKiV.
Točka 6.
Nagrada se uručuje na Festivalu folklorne koreografije ili na nekoj drugoj svečanosti, u dogovoru s
dobitnikom, na području Republike Hrvatske. Odluku o mjestu uručivanja donosi Upravni Odbor.

Točka 7.
Nagrada se dodjeljuje u obliku plakete.

IV. NAGRADA "DR. IVAN IVANČAN"

Točka 1.
Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja dodjeljuje Nagradu "Dr. Ivan Ivančan", za životno djelo.
Točka 2.
Predlagatelj dobitnika može biti fizička ili pravna osoba.
Točka 3.
Nagrada se može dodijeliti osobama s najmanje 30 godina uspješnog i verificiranog umjetničkog rada na
području folklorne djelatnosti i s relevantnim koreografskim opusom.
Točka 4.
Prijedlog i obrazloženje za dodjelu Nagrade podnosi se Hrvatskom društvu folklornih koreografa i
voditelja.
Po zaprimanju prijedloga Upravni odbor formira Povjerenstvo za dodjelu nagrade. Povjerenstvo sačinjavaju
tri člana, od kojih su najmanje dva članovi HDFKiV sa statusom selektora.
Povjerenstvo donosi odluku o dobitniku nagrade, odluku Povjerenstva odobrava Upravni odbor, a
odobrenje Upravnog odbora potvrđuje Skupština HDFKiV.
Točka 5.
Nagrada se dodjeljuje isključivo članovima HDFKiV.
Točka 6.
Nagrada se uručuje na Festivalu folklorne koreografije ili na nekoj drugoj svečanosti, u dogovoru s
dobitnikom, na području Republike Hrvatske. Odluku o mjestu uručivanja donosi Upravni Odbor.
Točka 7.
Nagrada se dodjeljuje u obliku plakete.

