
 
Календар подій на липень 2018 року 

№
з/п

Назва заходу Дата та місце
проведення

Опис події Ціна відвідування

1. Театралізоване
дійство «На Купало

сонце грало»

6 липня
м.Лебедин

Свято  відбувається  на
міському  пляжі,на  березі
озера і проводиться у вигляді
масового 
театралізованого дійства.  На
гостей  свята  чекають
конкурси  та  ігри:  на
заплетіння найкращого вінка,
«Найдовша  коса»,
«Найбільша  борода»,  «Хто
швидше вип’є кухоль води»,
«Аукціон».  Гості  зможуть
познайомитися  з  традиції
українського  народу,   з
вшануванням народних свят,
насолодитись  піснями  у
виконанні  ансамблю
автентичного співу «Стріла»,
артистів  міського  відділу
культури і  туризму  та  міста
Суми.  Свято  прикрасить
яскраве Фаєр – шоу

Безкоштовно

2. Купальське свято 6 липня 
м. Охтирка

Протягом  всього  дня
проводяться  масові  заходи.
На  гостей  свята  чекають
фестиваль  «Під
Охтирськими  липами»,
Петрівський   ярмарок,
театралізована   концертно-
розважальна  програма,
народні  традиції,  майстер-
класи  тощо

Безкоштовно

3. Івана Купала 6 липня
18:00

гриль-парк
«Поляна»
м.Суми

Сумчан  та  гостей  свята
чекатиме:
- Beer-Pong
- перетягування канатів
- армреслінг
- богатирські ігри
- плетіння вінків
- міс Мавка
- запуск лілій
- найбільше багаття

Безкоштовно

4. Свято Івана Купала 6 липня
18:00

Урочище
Нескучне

м.Тростянець

На Вас чекає:
- розважальна  програма  для
дітей
- «Купальський ярмарок»

Безкоштовно



- відкриття  свята  Івана
Купала «Купальські зорі»
- концертна  програма
«Віночок  купальських
пісень»
- розважальна  програма  «На
Купала нічка мала»
- конкурс  віночків  «Заплету
віночок»
- флеш-моб  «Віночок
дружби»
- запалення  Купальського
вогнища
-  танцювальний  флеш-моб
«Купальський хоровод»
- молодіжна дискотека

5. Театралізоване свято
«Ой на Івана, на

Купала»

6 липня
берег річки

Сейм
м.Путивль

Гостей  свята  зустріне
розмаїття  торгових  точок  з
всілякими  смаколиками.
Присутні  зможуть
познайомитись  з  традиціями
українського  народу,
насолодитися  піснями  у
виконанні  артистів
районного будинку культури

Безкоштовно

6. Театралізоване
народне свято

Івана Купала «Ніч
Купальська чарами

багата»

6 липня 
м. Білопілля,
старий парк

міста

Основне театралізоване дійство
відбувається  ввечері  на
центральній  галявині  паркової
зони. Під музичний супровід
діти  та  молодь  водять
обрядові хороводи, співають
купальські  пісні,  казкові
персонажі  відганяють  від
святкування  Івана  Купала
Відьом,  молодь  запалює
Купальське  багаття.  Дійство
переплітається  з
концертними  виступами
колективів  художньої
самодіяльності.  Для  гостей
свята працюватимуть торгові
точки  з  напоями  та
смаколиками,  буде
облаштована зона для розваг.

Безкоштовно 

7. Театралізоване
свято «Як на Івана на

Купала, дівка
віночок на воду

пускала»

6 липня
м.Буринь,

міський пляж

Ввечері,  6  липня,
напередодні  купальського
свята, слідуючи багаторічній
традиції,  Буринська  міська
рада  спільно  з  районним
будинком  культури
запросять буринців та гостей
міста  шумно,  різнобічно  і

Безкоштовно



цікаво  відзначити  на
міському  пляжі  торжество
літньої природи.
Гостей  свята   зустріне
розмаїття  торгових  точок  з
наїдками  та  напоями,
всілякими  смаколиками.
Потім  на  присутніх  чекає
веселе  рандеву  з
купальськими  персонажам.
Їхні   виступи
переплітатимуться   із
концертними  номерами
аматорів районної сцени

8. Свято Івана Купала 6 липня
17:00
зона

відпочинку
«Веселий

берег»
с.Пустовійтівка

Роменський
район

В програмі свята:
- спортивно-розважальні ігри
- караоке  для  дітей
«Купальська зірка»
- концертна  програма  за
участю колективів художньої
самодіяльності  та  окремих
виконавців
Пустовійтівського СБК
- конкурс  на  кращий
купальський вінок
- купальські  обряди,
купальське вогнище
- святкова  торгівля,  дитячі
атракціони
Гості заходу:
- вокальний  ансамбль  пісні
«Сяйво»
- фаер-шоу

Безкоштовно

9. Театралізоване
свято «Сьогодні
Купала, а завтра

Івана!»

6 липня 
парк

«Козацький»
смт.Липова

Долина

Традиційно,  6  липня  в
селищі  Липова  Долина,  в
парковій зоні, на березі річки
Хорол,  проводиться народне
свято Івана Купала.
Невід’ємною  частиною
купальського вечора є пісні,
танці  та  театралізоване
дійство,  підготовлене
працівниками  культури
району.  Гостей  свята
чекають  конкурси,  лотереї,
смачний  шашлик,  ігрове
містечко  та  святкова
дискотека.

Безкоштовно

10. Театралізоване
свято «Купальська

ніч»

6 липня
міський пляж
м.Середино-

Буда

Свято  відбувається  на
міському пляжі,  на березі  р.
Ластовецька і проводиться у
вигляді  масового

Безкоштовно



театралізованого дійства.  На
гостей  свята  чекають
конкурси та ігри. Концертна
програма  передбачає  виступ
народного  аматорського
ансамблю  народної  пісні
«Поліські зорі».

11. Фестиваль «Льон-
Фест»

6-8 липня
м. Глухів,

площа
Рудченка

(центр міста)

Свято  цвітіння  льону.  Захід
проводитиметься  сьомий рік
поспіль  у  мальовничому
куточку  України,  колишній
гетьманській  столиці
України(1708-1782рр  )  –
місті Глухові. На всіх гостей
чекає  цікава  та  насичена
програма,  а  саме  виїзд  до
найбільшого  в  світі  поля
льону  площею  320  гектарів,
частування  ласощами,
ярмарок  виробів  з
натуральних  волокон  та
насіння,  конкурси  краси,
фотосесії,  майстер  класи
тощо.  Свято  розраховано  як
на дорослих, так і на малечу.

Безкоштовно

12. Міжнародний
Biker'sFriendlyFest
«Северные Земли»

6-8 липня
с.

Білокопитове
Глухівський

район

Байкерський  зліт,  в  якому
участь  беруть  як  українські
байкери,  так  і  гості  з-за
кордону. Під час фестивалю
гості  можуть  побачити
вогняні  шоу,  показові  бої
членів  клубів  історичної
реконструкції,  паради
мотоколони, різні байкерські
конкурси. 

Безкоштовно

13. Фотофест на Івана
Купала

7 липня
Садиба

сільського
зеленого
туризму

«Вакулина
Байка»

с.Бездрик
Сумський

район

Стрибки  через  вогонь,
плетіння  вінків,  ворожіння
на  воді,  колоритне  красиве
вбрання  -  якщо  все  це  вас
приваблює, тоді запрошуемо
вас  приєднатися  на
Купальський  фотодень.
На  вас  чекатимуть:
- Українські  вишиванки  для
дівчат  та  козацьке  вбрання
для  хлопців;
- Плетені віночки з польових
квітів  та  трав;
- Справжній  український
скакун  (в  якості  напарника
по  фото);
- Професійний  мейкап;

Вартість участі - 500
гривень. 

Телефон для
замовлень: 0954205860



- 30  хвилин  роботи  з
фотографом  (для  кожного);
- 10  оброблених  фото
(впродовж  10  днів  по
завершенню);
- Трансфер до місця події та
в  зворотньому  напрямку;
- Смачнючий  обід;
- Стрибки  через  вогонь;
- Спілкування  з  живою
природою  та  затишне
подвір'я.

14. Фестиваль
різьбярства

7-8 липня 
м.Глухів

Фестиваль  різьбярства
покликаний  показати
таланти  українських
майстрів,  передати досвід та
поділитися  ідеями,
вшанувати  давню  козацьку
столицю  –  Глухів  –  і
залишити  чудові  вироби.
Впродовж  фестивалю  буде
діяти  навчальна  програма
(майстер  класи  для  всіх
бажаючих),  культурно-
розважальна  програма
(виступи  традиційних
музичних  колективів,
кінопокази,  літературні
презентації,  ярмарка
майстрів, показові виступи з
козацького  двобою  та
володіння  козацькою
зброєю),  екскурсійна
програма для гостей міста.

Безкоштовно

15. День села
Дорошівка

7 липня
с.Дорошівка
Ямпільський

район

Урочиста  частина  свята
відбудеться  біля
адміністративної  будівлі
сільської  ради.  У  ході
концертно-розважальної
програми  всі  бажаючі
матимуть змогу взяти участь
в  змаганнях,  де  переможці
отримають цікаві подарунки.

Безкоштовно

16. Всеукраїнський
культурно-
мистецький
фестиваль

«Козацький родослав
»

7 липня
с. Шаповалівка 
Конотопський

район

З метою відродження козацьких
традицій  краю,  увічнення
пам’яті  полеглих   у
Конотопській  битві  1659  року
був  започаткований  обласний
культурно-мистецький
фестиваль  «Козацький
родослав».  Гостей  фестивалю
чекають   урочисті  заходи  біля
пам’ятного  знаку  «Шаблі»,

Безкоштовно



святкова  хода  учасників
урочистостей  та  козацьких
громадських  об’єднань  з
розгорнутим
вісімнадцятиметровим
національним  прапором
України  до  центру  села
Шаповалівка,  де  проходить
урочисте  покладання  квітів  до
пам’ятника  гетьману  України
І.Виговському  та  посвята  в
козаки.  У  містечку  майстрів
народні  умільці  проведуть
майстер-класи  з  народних
ремесл,  Шанувальникам
української  пісні  колективи
художньої  самодіяльності  з
різних  куточків  Сумщини
подарують  патріотичну
програму  «Слався,  велика
козацька родино! Живе у віках
хай звитяга твоя!»

17. Фольклорне свято
«Купальські

передзвони на
хвилях Есмані»

7 липня 
о 14:00

урочище
Пиротчине,
територія

Гречкинської
сільської ради
Кролевецький

район

На  лузі  в  живописному
місце,  де  з  річки  Есмань
б’ють Пиротчинські джерела
з цілющою водою, протягом
липневого  дня  відбувається
свято  для  любителів
фольклору,  народної  музики
та  пісні.  На  сценічному
майданчику  триває
багатогодинна  концертна
програм,  а  всі  бажаючі
мають  можливість
долучитися  до  купальських
обрядів  –  пускання  вінків,
хороводи  навколо  вогнища.
Працюють  торгові  ряди,
дитячі  атракціони.  Можна
пригоститися  стравами
української   народної  кухні,
придбати сувеніри

Безкоштовно 

18. Театралізоване
свято «Купала»

7 липня
Культурно-
спортивний
комплекс
«Колос»

смт
Недригайлів

Візитною  карткою
Недригайлівської   громади
більше  30  років  є
театралізоване свято Купала.
Воно збирає гостей, об’єднує
земляків,  з  кожним  роком
набираючи  найбільшої
масштабності та урочистості.
Національні  святкові курені
з  літературними героями та
пригощанням  українськими
стравами,  хода літературних

Безкоштовно



героїв  через  весь  стадіон
зачаровують  гостей  в
театралізованому  дійстві
«Ярмарковий  балаган».
Впроваджені  інноваційні
форми заходу. Заслуговує на
увагу  конкурс  «Одягнімо
вишиванки»  за  участю  всіх
гостей  свята.Справжньою
кульмінацією   стала
урочиста хода гостей свята  в
вишиванках  з  великим
розгорнутим  Держаним
Прапором   України  та
масовим  виконанням
Державного  Гімну  України.
Вдосконалення  набула
виставка-продаж  «Свято
меду»  продуктів
бджільництва  кращих
пасічників.  Традиційно
побудоване  на  місцевих
звичаях , обрядах, фольклорі
театралізоване  дійство
«Купальська  ніч»,  де  на
човнах  по  річці  Сулі
припливають  літературні
герої  Купала  з  Мавками,
Водяник  з  Русалками,
дівчата  і   гості  пускають
віночки  по  річці,
перестрибують  через
багаття,  водять  хороводи.
Виступи  професійних
колективів,  атракціони,
святковий  феєрверк  не
залишать  байдужим  гостей
селища

19. День села
Іващенкове

7 липня 
с. Іващенкове
Глухівський

район

Виставка народних умільців,
святковий  концерт,  народні
гуляння, вечір танців. 
Кожен  бажаючий  може
відвідати і прийняти участь

Безкоштовно

20. Фестиваль
сімейного дозвілля

«FISH-ФЕСТ»

8 липня
о 11:00

Урочище
«Бабачина»

смт
Краснопілля

В програмі свята: 
- конкурс  риболовів  в
номінаціях: «Риба велетень»,
«Рибна  сімейка»,  «Рибний
улов»
- конкурс  на  краще
приготування  рибної  юшки,
каші
- майстер  клас  по

Безкоштовно



виготовленню  оберегів,
вудочок  з  природного
матеріалу
- виступ  аматорських
колективів
Протягом  дня  працюватиме
фотозона,  виїзна  торгівля,
батути,  солодощі,  дитячий
майданчик

21. Пленер Суми-Арт 9-15 липня
м. Суми

Проведення  пленеру  у  місті
Суми за участі художників з
інших міст та країн

Для учасників пленеру -
безкоштовно

22. Всеукраїнські
змагання з літнього

біатлону 

10-12 липня
дендропарк
«Нескучне»

м.Тростянець

10-12  липня  у  Тростянці
дендропарк "Нескучне" буде
приймати чергові змагання з
літнього  біатлону  серед
юнаків  та  дівчат  пам’яті
спортивного  журналіста
Олександра  Мащенка
біатлону

Безкоштовно

23. Районне
літературно-

мистецьке свято
«Задзвеніли струни

у душі моїй»

11 липня
с. Верхосулка 
Білопільський

район

Щорічно у липні Верхосулля
збирає поетів, письменників,
творчих  особистостей  і
любителів  поезії,  щоб
вшанувати  пам’ять
видатного  українського
поета,  драматурга,  прозаїка,
громадського  діяча
Олександра  Олеся  та  його
сина,  талановитого  поета,
відомого  археолога  Олега
Ольжича. 
Присутні читають свої вірші
та  поезії  неперевершеного
лірика  О.Олеся  та  борця  за
волю  України  Олега
Ольжича.  У  програмі  свята
заплановані  екскурсії  до
музейної  кімнати  О.Олеся  в
місцевій  загальноосвітній
школі,  на  хутір  Загір  до
каштану  О.  Олеся  та
Олесевої криниці

Безкоштовно

24. Районний
молодіжний

туристичний зліт

12-13 липня
с. Куянівка,

Білопільський
район,

паркова зона
біля будинку

культури

У  туристичному  зльоті
беруть  участь  команди  з
сільських  рад,  підприємств,
установ,  організацій  району.
У  програмі  туристичного
зльоту:  конкурс  на  кращу
візитівку  команди,  конкурс
дизайнерів-модельєрів
«Ukrainian  Fashion  Week»,

Безкоштовно



конкурс  на  кращий
туристичний  кубок,  на
оригінальну  страву
української  кухні  «Ситий
пан»,  конкурс  туристичних
танів  «Українська  хата»,
туристичні  змагання,
естафети,  пейнтбол,
спортивно-масові  змагання,
святкова дискотека.

25. Регіональне свято
козацької слави

"Калнишева рада"

13-14 липня
с.

Пустовійтівка
Роменський

район

Регіональне  свято  козацької
слави  «Калнишева  рада»
проходить  щорічно  у  селі
Пустовійтівка  Роменського
району  Сумської області.
Свято  включає:  святкові
урочистості  на  вшанування
пам’яті останнього кошового
Петра  Івановича
Калнишевського:
Божественна  літургія  та
молебень  на  честь  Петра
Калнишевського,  урочиста
хода  учасників  Свята  від
церкви  Святої Трійці  до
пам’ятника  Петра
Калнишевського,  урочистий
мітинг.Урочисте  відкриття
Свята за участю керівництва
району  та  почесних  гостей;
презентація виставки
образотворчого  та
декоративно-ужиткового
мистецтва;  відкритий
регіональний  фестиваль
козацької  пісні  «Дивограй»;
театралізовані  козацькі  та
культурно-спортивні
змагання  на  стадіоні  села
Пустовійтівка;  відвідування
музею  Петра
Калнишевського, проведення
науково-  практичних
конференцій;  літературні
читання  «Пелюстки Ромен-
цвіту»  за  участю місцевих
поетів,  письменників  та
земляків;  гала-концерт
учасників  відкритого
регіонального  фестивалю
козацької  пісні  «Дивограй»
та професійних колективів. У

Безкоштовно



проведенні  свята  беруть
участь  професійні  та
аматорські художні
колективи і окремівиконавці,
поети  і  письменники,
художники  і  майстри
декоративно-ужиткового
мистецтва,  представники
громадських організацій,
історики  і  мистецтво знавці
Сумської області,  інших
регіонів  України  та  країн
світу

26. Свято села «Квітуй
талантами, мій

рідний край, моє
село!» та районний
фестиваль-конкурс

фольклорних
колективів та

вокальних
ансамблів

«Народні джерела»

14 липня
с.Чуківка

Ямпільський
район

Щороку  фестиваль-конкурс
«Народні  джерела»  збирає
гостей,  об’єднує  земляків,  з
кожним  роком  набирає
найбільшої  масштабності  та
урочистості.  Свято
відбудеться  на  сільському
пляжі  «Чуйківська  дача».
Гості  зможуть
познайомитись  з  традиціями
українського  народу,
насолодитись  піснями
фольклорних  ансамблів,
пригоститися  стравами
української  кухні  та
придбати  сувеніри.  На
сценічному  майданчику
розпочинається  свято  села,
на  якому  триває
багатогодинна  концертна
програма. Працюють торгові
ряди,  дитячі  атракціони,
виставки  народних  умільців
села. 

Безкоштовно

27. День села
Первомайське.
«Нарбут – fest»

14 липня
с.

Первомайське
Глухівський

район

Виставка народних умільців,
народні  гуляння.  Торгівля
кулінарними  виробами
власного виробництва.
Кожен  бажаючий  може
відвідати

Безкоштовно

28. Наметово-
патріотичнй табір
"Нащадки героїв"

14-23 липня
Сумський

район

Курс Молодого Бандерівця -
включає в себе літні наметові
освітні  табори  для  молоді,
яка  прагне  кращого
майбутнього  для  своєї
держави  і  готова  докласти
для  цього  власних  зусиль.
Якщо  тебе  цікавлять  ідеї
патріотизму,  тобі

Вік учасників: 14-24
рік.

Анкета:
https://goo.gl/J1kRYv

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FJ1kRYv&h=ATOWLUAoSwKSHDZHWvQZVIsSvBjkjbClwHpmUQhXgML7PjqGTGqZdDyZv14-1ScP-ScOLycSWvd-WbVbNbq7CUPjDZ9G_sTsFQkLBeEcZ8ybbQjMnVc&s=1


подобається  вчитися  та
здобувати  нові  навички,  ти
готовий застосовувати їх для
створення  кращого
майбутнього  для  України,
тоді  тобі  до  нас.
Проведи  це  літо  з  користю,
щоб отримати не лише море
вражень та яскравих емоцій,
а й знайти справжніх друзів,
поруч  з  якими  не  страшно
творити  нову  історію.
Програма  табору  "Нащадки
героїв"  включає  наступні
блоки:
-Ідеологічний 
-Освітній
-Спортивно-туристичний
-Елементи вишколу

29. День явлення
Охтирської

Чудотворної
ікони   Божої

Матері

15 липня
м. Охтирка

Молитовні  заходи  з  нагоди
250-ї  річниці  з  часу
заснування  будівництва
собору  та  275-ї  річниці
Охтирської  Чудотворної
ікони  Божої  Матері.  Хресна
хода

Безкоштовно

30. Sumy Night
Run/Нічний забіг

15 липня
м.Суми

Перший  нічний  забіг  у  м.
Суми!
Хочеш побачити як виглядає
твоє рідне місто вночі? Тоді
обирай  одну  із  дистанцій,
реєструйся  та  біжи  нічним
містом,  наповненим
таємничістю  та  атмофсерою
суперництва,  а  на  фініші
отримай  медаль  фінішера,
яка  буде  мотивувати  тебе  в
подальшому.

Вартість реєстрації:
Night  10  k   - 10 км 
16.04-16.05 - 50 грн. 
17.05-17.06 - 75 грн. 
18.06-13.07 - 100 грн.

Night  5  k   - 5 км   
16.04-16.05 - 50 грн. 
17.05-17.06 - 75 грн. 
18.06-13.07 - 100 грн.

1 км 
16.04-16.05 - 40 грн. 
17.05-17.06 - 50 грн.
18.06-13.07 - 60 грн.

31. Рок-концерт
«Спекотне літо»

21 липня
м.Середино-

Буда

Захід  відбудеться  на  площі
біля  районного  будинку
культури. У програмі заходу
беруть  участь  рок-групи  м.
Середина-Буда:  «Штрих-
код»,  «Moby dick  orchestra»,
«Skysource».  Також
програмою  передбачена
конкурсно-розважальна
програма.

Безкоштовно



32. Чемпіонат
Сумської області
зі Street Workout

2018

21 липня
15:00

Спортивний
майданчик у

парку
ім.Кожедуба

м.Суми

У програмі:
- Freestyle
- Endurance
- Конкурси для глядачів

Безкоштовно

33. TOKARI TRAIL
2018

28 липня
база Токарі

м.Суми

Запрошую Вас на трейл!
Захід  відбудеться  на  базі
підготовки  олімпійського
резерву в урочищі Токарі.
Дистанція: 6.5 та 13 км
Старт: 11-00

Реєстрація в магазині
Турбаза 

(вул.Кондратьева 6)

34.
Summer Festival

28 липня
екстрім пляж

Блакитні
Озера

м.Суми

Summer  festival  знову
запрошує  всіх  любителів
якісного  відпочинку  на
екстрім пляж Блакитні Озера
На  вас  чекає:
-Кубок  міста  з  пляжного
волейболу
-Творчі  майстер-класи  для
дітей
-Турнір  з  армреслінгу 
-Конкурс на кращий замок з
піску
-Balance  Board  Contest 
-Фестиваль  фарб  холлі 
-Водна  битва
-Кіно  під  відкритим  небом
-Виступи  багатьох  артистів
-Пінна  вечірка  та  багато
іншого.

Інформація за 
тел.: 099 512 53 26

35. Спортивний
фестиваль

«Нескучний
ВелоFEST»

28-29  липня
2018 року

Парк –
пам’ятка

«Нескучне»
м.Тростянець
Спортивний
фестиваль

«Нескучний
ВелоFEST»

Маршрути  змагань
проходять  по  живописним
дорожкам  дендропарка
Нескучне. 
Рельеф  відповідає  всим
вимогам,  а  велотраси,
загальна  протяжність  яких
по  лісу  складає  біля  12  км,
Цікавими  новинками
фестивалю  «Нескучний
ВелоFEST» -  це   номинації,
під  час  яких  велосипедисти
долають  бар’є різної висоти.
У  спортивному  фестивалі  в
2017  році  прийняли  участь
спортсмени   из  Киева,
Харькова, Сум, Полтави.
Завершення  фестивалю
відбулося   дійством  «Битва

Безкоштовно



фаер-шоу»
36. Відкритий

фестиваль фідерної
ловлі в Сумській

області-2018

28-29  липня
2018 року

с.Низи
Сумський

район

Регламент  фестивалю.
28.07.2018     р.  
16.30 - прибуття
17.00 - облаштування табору,
розмічання  секторів  змагань
18.00 - тренування  в
секторах
20.00 - закінчення
тренування,  власні  справи
21.00 - неофіційна  частина 
29.07.2018     р.  
06:00 - збір
06.15 - жеребкування
06:45 - вхід  до  секторів,
підготовка  місць  лову
08-00 - старт  1  туру
12:00 - фініш  1  туру,
зважування
12:30 - підрахунок
попередніх  результатів,
жеребкування
13:00 - вхід  до  секторів,
підготовка  місць  лову
14:00 - старт  2  туру
18:00 -  Фініш  2  туру,
зважування
18:30 - Підведення
результатів
19:00 - Нагородження
переможців

До участі  в змаганнях
допускаються
спортсмени  та
рибалки-любителі  всіх
регіонів  України,  без
вікових обмежень. Для
участі у заході учасник
має  попередньо
зареєструватися  та
сплатити  вступний
внесок  у  розмірі  100
грн  в  магазині
«Sudakoff» за адресою:
м. Суми, вул. Ярослава
Мудрого  26.  Для
учасників,  що  не
проживають  в  місті
Суми  попередньо
реєструватися
можливо
зателефонувавши  за
номером  099  728  02
38.
Заявки  приймаються
до 27.07.2018 р.
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