ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНКУРС СОЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ
«ЗІРКИ ТА ЗІРОНЬКИ –Літо 2020»
25 липня 2020 року
1.

Організатори

Організаторами Всеукраїнського дистанційного конкурсу сольних виконавців «Зірки та зіроньки» виступають
Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Зірки та зіроньки» та Творче об’єднання
«Фестивальний Портал»
Партнери проекту: ТМ «Ласунка», Дитячий журнал «Розумашки»
2. Мета і завдання конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з метою пошуку та подальшого розвитку талановитих сольних виконавців серед
дітей та молоді.
2.2. Завдання конкурсу:
2.2.1 Забезпечення реалізації прав творчо-обдарованих дітей та молоді у суспільстві в умовах
непередбачених ситуацій.
2.2.2 Підтримка та популяризація новітніх дистанційних технологій фестивального руху.
2.2.3 Створення умов для сумісних зусиль батьків та керівників творчих колективів під час підготовки до
участі у конкурсі.
3. Вікові категорії та номінації
3.1 У конкурсі беруть участь виключно сольні виконавці від 3 до 18 років за віковими категоріями:
 Малята 3-6 років
 Діти 7-9 років
 Середня вікова категорія 10-13 років
 Старша вікова категорія 14-18 років
3.2 Конкурс проводиться за видами мистецтва.
3.2.1 Хореографічне мистецтво. Номінації:
 Класичний танець, демі-класика
 Народно-сценічний танець
 Сучасний танець (неокласика, сontemporary dance, modern dance, jazz dance)
 Street dance
 Естрадний танець
3.2.2 Вокальне мистецтво. Номінації:
 Академічний вокал
 Народний вокал
 Естрадний вокал
 Авторська пісня
3.2.3 Театральне мистецтво. Номінації:
 Художнє читання
 Авторський твір
3.3 У кожній номінації та у кожній віковій категорії визначається 1, 2, 3 місце. Нагороди та подарунки
надсилаються Новою поштою до 20 серпня 2020 року (Доставку бере на себе ВБФ «Зірки та зіроньки»)
Кожен конкурсант отримує:
 Відзнаку конкурсу з визначеним місцем
 Диплом конкурсу
 Фестивальну пам’ятну медаль
 Цінні подарунки та сувеніри від партнерів проекту
3.4 Найкращі виконавці за рішенням оргкомітету отримують Сертифікат від ТО «Фестивальний Портал» на
безкоштовну участь у одному проекті на вибір:
 «Український унісон» Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв
 «Зоряна Брама» Міжнародний фестиваль-конкурс

 «Талановиті діти України» Міжнародний фестиваль-конкурс
4. Умови участі
4.1 Для участі у конкурсі необхідно до 25 липня 2020 р :
1) заповнити заявку на сайті фестивалю fest-zz.com (розділ «Київ»).
2) надіслати на електронну адресу elenamagic1972@gmail.com посилання на відео файл виступу
3) отримати відповідь на Вашу електронну адресу з підтвердженням участі та реквізитами для оплати
благодійного внеску
4) провести оплату благодійного внеску
4.2 На конкурс учасник готує 1 номер в одній номінації. Участь в 1-й номінації - 400 грн. За кожну наступну
номінацію – 220 грн.
4.3 Записати виступ учасника Ви маєте право в зручних для Вас умовах.
4.4. НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ наступні відеозаписи:
- записи вокальних номерів, виконаних під фонограму «+»
- відео файли дуже поганої якості, на яких практично не видно виконавця.
5. Оцінювання конкурсантів
5.1 Оцінювання конкурсантів проводиться з 25 липня до 10 серпня 2020 року. Результати публікуються на
сайті.
5.2 Критерії оцінок
 Виконавська майстерність;
 Емоційно - художнє втілення твору;
 Сценічна культура виконавця;
 Відповідність репертуару віковим особливостям виконавця.
5.2 Система оцінок
5.2.1 Номери оцінюються за 12-бальною системою. Конкурсанти отримують відзнаку фестивалю «За 1
місце» (10-12 балів від кожного члена журі) , «За 2 місце» (7-9 балів), «За 3 місце» (4-6 балів) ,
«Учасник фестивалю» (до 3 балів)
5.2.2 Кожен конкурсант отримує рецензію на номер. Рецензія надсилається на електронну адресу
конкурсанта
5.2.3 Оргкомітет має право рекомендувати переможців, що мають найвищі оцінки, для участі у
всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах, інших проектах.
Оргкомітет конкурсу
Офіційний сайт http://www.fest-zz.com/kyiv/
Група https://www.facebook.com/groups/zironki/
Олена Некрасова (050) 160 61 83 (Viber)
e-mail: elenamagic1972@gmail.com

Директор ВБФ «Зірки та зіроньки»

Л.А. Черниченко

