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<сА.хА тАлБА TAHAhA>
туймаада ыhыа5ар куйаар Hoнyo (дпстанчиопно) ыытыллар саха

балаhыанньатта

Ыытыллар кэмэ:
Туймаада ЪIhurч5uр куйаар HorгYo ьытыллар <<Саха талба Taнahа>> кYрэБэ бэс ыйын 10

*уrуrrЬ" - бэс ыйын 24 кунугэР дылы ыытыллар. Yлэлэр уонна TYMYK бэс ыйын 26 кунугэр

@upravlenie_culturyliakutsk инстаграмм страницатыгар тахсар.

Курэх сыаJIа-соруга:
- Саха норуотун матери{шьно-лухуобунай култууратын уйэтигии,

дьонно-сэргэ5э тиэрдии;
- Колуенэситиминчинэтии,сал5ааhын;
- Yгэскэ киирбит Саха норуоryн торуг танаhын сайыннарыы.

Курэххэ кыттыы:
. Кyрэх икки анал фоле5унэн тус туспа ьытьIJшIар

1 белех- Норуот м[сстарларын икки ардьшарыгар (Эрлэ ыытьшlлыбыт "Т5ймаада",

"олоЕхоо' ыhыахтарын Гран-при хаhаайытгара кYрэххэ кыттыыны ьшбатгар);

2 белех - Самодеятельнэй саха танаhын тигэр иистинньэннэр икки ардыларыгар.

о Кытгааччы бэс ыйын 20 кунугэр диэри сайаапкатуhэриэхтээх.
о Кытгааччы 18 caahblTTaH уеhэ хааччаýа суох кыттар кыахтаах

Курэх ирдэбилэ:
о Саха танаhын кYрэБэ Yс корYIгIтYнэн ыытыллар. Кыттааччы ханнык корY}гЕэ кыттарын

бэйэтэ билэр:
1Kopyн., Саха уеэhuн muлuumuеэр оло5урбуm сайьtlгtгъt, кьlhьuгttъt, caacnbt саха mаtаhа (17-19

уйэ).
2корyг Саха уzэhuн muтuumuzэр оло5урбуm dьuэ кэрzэн сахаJlыьl mаtаhа,
Зкорyг: lньl2ы кyt7нээ5u кэмrгэ кэmшшэр ссlхальlьl mаffас.

о Хас биирдии кыттааччы сахzulыы тагаhын кэтэн хаартыска5а туhэрэн, толору аатын,

сааhын, хантан сылдьарын, тагаhын толору ырытан, суруйан ыытар 89142210740 (ватсап)

нyомэргэ ол эбэтэр vilerratrrila@nrail.nr электроннай аадырыска бэс ыйын 24 кунугэр дылы
ыытар.

о Хас биирдиихайысха5аусунуос кыттааччыттан 200 солкуобай.
. Биир иистэнньэrг yc корyrгtlэ тэtIинэн кыттара кегуллэнэр!.

Курэххэ сыаналанар:
- тигиллибит таЕас толору кестyyтэ;
- танас саха TopyT ииhин тигиитин yгэстэрин TyryhaH тигиллиитэ;
- саха угэс буолбут ог-дьуhун дьуорэлэhиитин ryTyhyy;
- таЕас киэргэллэрин кэтиллэр таЕаска соптеохтyк ryhаныы;
- таЕас костyyтyн тупсарар септоох эбиликтэр;
- сыана5а кордорYллэр таrгастары хааман кордорYY, ryт:гуу-хаптыы.



.Щьууллуур субэ:
'- ДьуyшгryР 0YбЭ нOруоТ мааOтардаРыттан, идэтийбит иио улэhкггэритгэн, 0аха торуг

култууратыН чинчийээчЧилэртэН уонна ойуу.ггуур- дьуhуннуур ускуусryба идэтийбит

худуоhунньуктарыттан таJIыллан yлэлиир.
Керлоруллэр таIIастар 1 0-баалынан сыан{rланаллар.

Меккуорлээх тYгэннэргэ дьууJUцryр субэ бэрэссэдээтэлин куолаhа быhаарар оруоллаах.

Бастын Yлэлээхтэргэ анаJI ааттар уонна бириистэр туттарыллыахтара.

Курэххэ кыттыыны туоhулуур сайаапканы уонна хаартыскаJIары Электроннай
аадырыска: vilenamila 1212@mаil.rч

Коордипатор телефоннара:
89 | 4221 07 40 (WhatsApp)
89 644|807 76 (Звонок) Константинова ВшIена Михайловна.
кытгааччылар улэлэрин @tчskчl_khаtаssу_инстаграм страницатыгар коруоххуryн соп.

#сахатанаьаЫсыахТуймаады2 02 1

#кульryрмкт21
#ысаыхТуймаады202I


