7

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ
«Я МАЮ ТАЛАНТ!»
15 жовтня, 2020 року
(дистанційна участь)
Це Положення регламентує статус, порядок організації та проведення Всеукраїнського мистецького конкурсу «Я маю талант!» (дистанційна участь); вимоги до учасників та конкурсних творів; порядок подачі заявок і проведення конкурсного перегляду; критерії оцінювання, підбиття підсумків та нагородження учасників і переможців.

І. МЕТА 
1. Всеукраїнський мистецький конкурс «Я маю талант!» (надалі – Конкурс)  проводиться з метою виявлення самобутніх виконавців та колективів художньої самодіяльності.
2. Покликаний розвивати різні форми культурного і духовного життя покоління, що підростає.
3. Популяризує та пропагує самодіяльну творчість дітей та юні, підвищує їх художній рівень, сприяє зростанню виконавської майстерності.
4. Збагачує духовно-моральні цінності юні засобами мистецтва. 
5. Зберігає культурну спадщину, підтримує культурні ініціативи.
6. Веде культурно-інформаційну та культурно-просвітницьку роботу.
8. Розвиває різножанрове самодіяльне мистецтво, залучає громадськість та творчу інтелігенцію до мистецько-художньої творчості аматорів. 

ІІ. ЗАВДАННЯ 
1. Виховання дітей та юні засобами мистецтва та культури.
2. Виявлення та підтримки юних талантів.
3. Підвищення художньої майстерності виконавців.
4. Популяризації українського мистецтва.
5. Розвиток українського мистецтва та української мови.
6. Естетичний та духовний розвиток молодого покоління.

ІІІ. ЗАСНОВНИКИ
Засновники конкурсу 
Херсонський Державний Будинок художньої творчості.
«Міжнародний мистецький Центр «Всі зірки» (ТОВ «Студія-А»).
Федерація дитячих громадських організацій Херсонської області «Веселкова країна мрій». 
Засновники 
1. Формують Організаційний комітет.
2. Затверджують Положення.
3. Формують склад журі.
4. Визначають план проведення конкурсних переглядів, підбиття підсумків та нагородження переможців. 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Організаційний комітет 
1. Планує, організовує та проводить конкурс.
2. Розглядає заявки.
3. Приймає рішення щодо участі колективів та виконавців.
V. КОНКУРСНІ ЖАНРИ
Конкурс проводиться у наступних жанрах:
1. Вокальний 
Солісти-вокалісти (академічна, естрадна, народна манера виконання)
	соло

дует
тріо
	квартет 
	ансамблі (від 4 до 10 осіб)
колективи (від 10 осіб) 
2. Хореографічний
Народний танець 
соло
дует
тріо
ансамблі 
	колективи (від 10 осіб)
Естрадний танець
соло
дует
тріо
ансамблі 
	колективи (від 10 осіб)
Сучасний танець
соло
дует
тріо
ансамблі 
колективи (від 10 осіб)
Бальний танець
малі форми (дует, квартет)
великі форми (формейшен, 6 і більше пар)
Спортивний танець 
соло
дует
тріо
ансамблі 
	колективи (від 10 осіб)
3. Інструментальний
Солісти-інструменталісти соло, дует, тріо (духові, струно-смичкові, народні інструменти).
Інструментальні ансамблі, троїсті музики.
4. Розмовний
соло
дует
	тріо
	ТЕАТРАЛЬНІ КОЛЕКТИВИ
5. Декоративно-ужиткове мистецтво 
всі види
VІ. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ
1. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:
Молодша група – від 6 до 12 років;
Середня група – від 13 до 18 років;
Старша група – від 18 років.
2. Вікові категорії можуть змінюватися залежно від отриманих заявок.
3. Повний вік учасників визначається на день проведення конкурсу.
4. Вік у колективах визначається як середнє арифметичне віку кожного учасника поділений на загальну кількість учасників.

VІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
Конкурс є відкритим комерційним заходом, у якому можуть брати участь громадяни України у відповідних номінаціях та вікових категоріях. 
1. У конкурсі беруть участь художні аматорські колективи та окремі виконавці з усієї України, незалежно від рівня їх виконавської майстерності. 
2. Вимоги до учасників: 
Вокальні колективи
У конкурсі можуть брати участь вокальні колективи дівочі, хлоп’ячі, а також змішані з естрадною, академічною, народною манерою виконання.
Солісти-вокалісти
У програмі виконавців мають бути різнопланові твори української, світової класики; народна або сучасна музика, відповідно до стильових, жанрових та вікових особливостей виконавця.
Хореографічні колективи/солісти
Участі у конкурсі беруть хореографічні колективи народного, класичного, бального, сучасного, естрадного, спортивного танцю.
Колективи та солісти, які працюють у манері народного танцю можуть представляти сюжетні танці, стилізовані, академічні за українською національною тематикою, а також тематикою інших народів, які населяють Україну.
Колективи та виконавці класичного танцю представляють хореографічні постановки на основі єдності стилю і форми, номери класичної спадщини (па-де-де, па-де-труа, танцювальні мініатюри, варіації тощо).
Колективи (дуети, ансамблі) та солісти бального танцю презентують танцювальні композиції у сценічний обробці на основі жанрів бальних танців (європейської та латиноамериканської програм).
Ансамблі та солісти, які працюють у сучасній, естрадній та спортивній манері, представляють танцювальні номери, створені на основі академічних, народних, бальних, естрадних танцювальних жанрів, художньої гімнастики, з використанням техніки Disko Dance, Hip Hop, Break Dance, Freestyle, Electric Boodi, Funri тощо.
Інструменталісти 
Без обмежень 
Розмовники  
Без обмежень 
Декоративно-ужиткове мистецтво  
Без обмежень 

VІІІ. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 
1. Конкурсний перегляд спрямованих відео номерів (робіт) проводиться членами журі у приміщенні Херсонського Державного Будинку художньої творчості: м. Херсон, вул. Суворова, 3 (у день проведення конкурсу).
2. Конкурс проходить в один тур 

VІІІ. ЗАЯВКИ
1. Для участі у Конкурсі слід подати заявку на адресу Організаторів (поштою: м. Херсон, вул. Суворова 3, або електронною поштою: KonkursKherson@ukr.net" KonkursKherson@ukr.net (у полі ТЕМА обов’язково вказується назва конкурсу «Я маю талант!») встановленого зразку (Додаток № 1).
2. Заявка подається не пізніше як за три повних робочих дні до дня проведення перегляду – 11 жовтня 2020 року.
3. Заявка вважається прийнятою тільки в тому випадку, якщо до неї додано копію (скріншот) оплати організаційного внеску в якому вказано повністю прізвище, ім’я, по батькові виконавця/колектив, або особи, яка представляє виконавця/колектив (у такому випадку у заявці робиться позначка «Внески від імені ХХХХ (прізвище, ім’я, по батькові виконавця), або ХХХХ (назва колективу) та надходження внеску на вказаний рахунок. 
4. До електронної заявки обов’язково додається відео конкурсного номеру (або посилання на нього у файлообміннику, або у мережі YouTube ) – стандартні кодеки(!). 
5. У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» до заявки додається фотографія роботи (яка повинна бути знята достатньої крупності аби можна було її роздивитися). Об’ємні роботи знімаються під різними кутами щонайменше три точки. Всі роботи слід знімати на нейтральному фоні.  

Організатори не несуть відповідальність за технічні проблеми щодо скачування та відкриття фалів. 

ІХ. ЖУРІ 
1. Колегіальний орган.
2. Визначає кращі колективи та окремих виконавців (майстрів) у відповідних номінаціях та вікових категоріях.
3. Підбиває підсумки.
4. Пропонує форми заохочення. 
Оцінювання 
1. Оцінювання відбувається за 10 бальною шкалою.
2. Середній бал визначається шляхом складання набраних балів – поділених на кількість членів журі.
3. Оцінювання відбувається у «закритий» спосіб (оцінки виставляються у протоколі членів журі).
4. Голова журі має право на 1 (один) додатковий бал.
Критерії
1. Рівень виконавської майстерності.
2. Композиційна побудова сюжету.
3. Загальний рівень музичної, художньої, образотворчої культури.
4. Складність.
5. Артистизм.
6. Емоційне сприйняття.
7. Оригінальність.
8. Відповідність костюму (сценічного виконавця) образу, що створюється.
9. Відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії.

У кожному жанрі та віковій категорії враховуються їх особливості. 
Вокальний жанр
культура виконавської майстерності, сценічна культура;
вокальна культура;
тематична спрямованість;
чистота інтонування;
володіння навичками вокального мистецтва;
рівень виконавської майстерності (інтерпретація, виконавський стиль, вокальна культура, ступінь володіння засобами вокально-хорового виконавства тощо);
рівень майстерності;
аранжування твору.
Хореографічний жанр
рівень майстерності;
	художній рівень репертуару, відповідність його творчим та віковим можливостям виконавців;
	реалізація художнього задуму, емоційність виступу (артистизм);
	оригінальність балетмейстерської постанови; 
	культура виконавської майстерності, сценічна культура;
	дотримання танцювальної лексики;
техніка виконання;
естетика костюму.
Інструментальний жанр
реалізація художнього задуму, емоційність виступу (артистизм);
культура виконавської майстерності, сценічна культура;
складність репертуару;
професійність виконання;
техніка виконання;
творча індивідуальність;
емоційність виконання.
Розмовний жанр
реалізація художнього задуму;
культура виконавської майстерності;
	сценічна культура;
складність репертуару;
професійність виконання;
	творча індивідуальність.
Визначення переможців
1. У кожній номінації та віковій категорії присуджуються звання: 
«Лауреат І премії», «Лауреат ІІ премії», «Лауреат ІІІ премії» 
«Гран-прі» - 1 позиція.
2. За рішенням журі може бути присуджений «Спеціальний приз».
3. Журі має право присуджувати не всі призові місця.
4. За рішенням журі «Гран-прі» може не присуджуватися.
5. Рішення журі є остаточним обговоренню і перегляду не підлягає.
6. Переможці нагороджуються дипломами, цінними подарунками та пам’ятними сувенірами від імені організаторів, меценатів та спонсорів.
7. За ініціативою недержавних установ, підприємств, закладів, спонсорів можуть додатково встановлюватися заохочувальні премії, призи, інші відзнаки.
8. Колективи (дует, тріо, авторський колектив/учасник) отримує 1 (один) «Диплом» на колектив.

Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Конкурс є «відкритим» (дистанційним) комерційним заходом, у якому беруть участь колективи та окремі виконавці у відповідних номінаціях та вікових категоріях з усіх регіонів України. 
1. У конкурсі беруть участь художні аматорські колективи та окремі виконавці з усієї України, незалежно від рівня їх виконавської майстерності. 
2. Конкурс проводитися в 1 тур.
3. Подача заявок здійснюється у визначений Оргкомітетом термін.  
4. Кількість учасників не обмежена.
5. Кожен учасник може брати участь у різній кількості номерів (залежно від оформлених заявок) у складі дуету, тріо, квартету, ансамблю.
6. Учасник/колектив може подати на розгляд журі кілька творів – кожен оцінюється окремим місцем та «Дипломом» (на кожен конкурсний номер оформлюється окрема заявка та здійснюється організаційний внесок).
7. Учасники конкурсу в номінації «вокал» можуть використовувати у якості супроводу як живий акомпанемент так і фонограму «-1».
8. Забороняється використовувати фонограму «+1».
9. Забороняється використовувати фонограму з прописаним бек-вокалом, другим голосом та/або унісоном.
10. Оголошення результатів відбуваються у продовж 3 (трьох) днів після засідання журі на сайті БХТ. Призи та дипломи учасники можуть отримати через 5 днів після оголошення результатів конкурсу у організаторів. Розсилка призів та Дипломів на замовлення учасників (за їх рахунок). 
Організатори не несуть відповідальність за доставку та збереження призів з легких матеріалів та скляних виробів. 
19. Припускається танцювальний супровід вокального номеру хореографічним колективом.
20. Для участі у конкурсі слід надіслати на адресу організаторів анкету-заяву в електронній формі (Додаток № 1). 
21. До електронної заявки обов’язково додається відео конкурсного номеру (або посилання на нього на файлообміннику, або у мережі YouTube ). 
Організатори не несуть відповідальність за технічні проблеми щодо скачування та відкриття фалів. 
22. З метою популяризації конкурсу Оргкомітет залишає за собою право використовувати всі матеріали які надійшли на його адресу у рекламній кампанії, концертних відеопрограмах та публікаціях у ЗМІ.
23. Всі учасники разом з подачею заявки на участь у конкурсі дають згоду на обробку та оприлюднення їх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ХІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ (фінансові) ВНЕСКИ 
Організація та проведення Конкурсу відбувається за рахунок організаційних внесків учасників, підтримки спонсорів, благодійних та інших надходжень, які не заборонені чинним законодавством України.
1. Учасники Конкурсу здійснюють організаційні внески у безготівкові формі (перерахування через відділення банку, банкоматами, карткоматами, мережу Інтернет-банкінгу) на рахунок: 
UA69 352479 00000 2600 7052 302127, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 352479, код ЄДРПОУ 33726306. 
Отримувач «Федерація дитячих громадських організацій «Веселкова країна дитинства». Організаційний (благодійний) внесок.
Всі внески приймаються тільки у безготівковій формі. 
2. Оргкомітет формує конкурсний фонд для:
	виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції;
	закупівлі призів;
	оплати організаційно-технічних витрат;
	оплати запрошених фахівців тощо.

1. Хореографічний жанр
– соло – 300 грн, за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру в тій же номінації, знижка – 50%;
– дуети – 150 грн з 1 учасника, за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
– тріо – 100 грн з 1 учасника, за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
– ансамблі (малі форми, від 4 до 10 осіб) – 400 грн за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
– колективи (від 10 осіб) – 500 грн за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
У разі якщо один хореографічний колектив (керівник) представляє номери у різних вікових категорія, різних номінацій (від 3 і більше), йому надається додаткова загальна знижка – 30%.
2. Вокальний жанр
– соло – 300 грн, за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру тієї ж номінації, знижка – 50%; 
– дуети – 150 грн з 1 учасника, за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
– тріо – 175 грн з 1 учасника, за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
– ансамблі (від 4 до 10 осіб) – 400 грн за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
– колективи (від 10 осіб) – 500 грн за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, у тому ж складі тієї ж номінації, знижка – 50%;
У разі якщо один колектив (керівник) представляє номери у різних вікових категорія, різних номінаціях (від 3 і більше), йому надається додаткова знижка у 30%.
3. Розмовний жанр
– соло – 100 грн, за 1 номер; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, знижка – 50%;
– дуети – 75 грн з 1 учасника, за 1 номер; у разі представлення другого і кожного наступного номеру в тому ж складі, знижка – 50%;
– тріо – 50 грн з 1 учасника, за 1 номер; у разі представлення другого і кожного наступного номеру в тому ж складі, знижка – 50%;
– театральний колектив – 400 грн за 1 виставу; 
У разі якщо один колектив (керівник) представляє виконавців у різних вікових категоріях (від 3 і більше номерів), йому надається додаткова знижка у 30%.
4. Інструментальний жанр
– соло – 150 грн, за 1 номер, в 1 номінації; у разі представлення другого і кожного наступного номеру, знижка – 50%;
– дует – 100 грн з 1 учасника, за 1 номер; у разі представлення другого і кожного наступного номеру в тому ж складі, знижка – 50%;
–  тріо – 75 грн з 1 учасника, за 1 номер; у разі представлення другого і кожного наступного номеру в тому ж складі, знижка – 50%;
– ансамблі (від 4 до 10 осіб) – 300 грн за 1 номер; у разі представлення другого і кожного наступного номеру в тому ж складі, знижка – 50%;
– колективи (від 10 осіб) – 400 грн за 1 номер; у разі представлення другого і кожного наступного номеру в тому ж складі, знижка – 50%;
У разі якщо один колектив (керівник) представляє колективи/виконавців у різних вікових категорія (від 3 і більше номерів) йому надається додаткова знижка у 30%.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво  
– 30 грн, за 1 роботу, в 1 номінації.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ
1. Поштові витрати беруть на себе учасники (пересилання нагород).
2. У разі виникнення претензій і позовів третіх осіб, у тому числі власників авторських і суміжних прав на виконаний твір, музикальний супровід, фонограму, відеограму, нотний матеріал, концертно-сценічні костюми, елементи декорацій, реквізит тощо, що використовується колективом або окремим виконавцем під час конкурсного або концертного виступів колектив/учасник вирішує дані питання від свого імені і за власний рахунок.

ХІІІ. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Контактна особа: ОСОЛОДКІН Сергій Анатолійович, головний режисер 
Телефон: +38 095 6 922 852 (тільки вхідні дзвінки) 
Електронна пошта: KonkursKherson@ukr.net" KonkursKherson@ukr.net 
Поштова адреса: 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 3, Херсонський Державний будинок художньої творчості (ХД БХТ)

