                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            рішенням виконавчого комітету
                                                                                  Заводської міської ради № 46
                                                     від 08.05.2019 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
про XІX відкритий фестиваль-конкурс
дитячої та юнацької творчості
« Веселкові кольори »
1. Організатори проекту:
1.1 Заводська міська рада
1.2 Місцева громадська організація «Спорт»
1.3 Міський будинок культури №1
2. Мета:
2.1 Виявлення талановитих і обдарованих дітей, сприяння подальшому розвитку їх здібностей;
2.2 Популяризація різних видів мистецтв серед молодого покоління;
2.3 Обмін досвідом та творчими досягненнями;
2.4 Залучення юних аматорів до активної участі в мистецькому житті міста та надання можливості реалізації їх творчого потенціалу.
3. Умови проведення: 
3.1 Фестиваль-конкурс проводиться в м. Заводське 2 червня 2019 року в  МБК №1.
3.2 Для організації та проведення утворюється робоча група, яка організовує технічне і фінансове забезпечення та призначає журі конкурсу.
3.3 У період проведення XІX відкритого фестивалю-конкурсу здійснюється:
- урочисте відкриття фестивалю;
- власне конкурс;
- конкурс малюнків на асфальті «Кольорове розмаїття дружби та добра»;
- майстер-класи та виставка-ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва;  працююча група аніматорів;
- танцювальний флеш-моб;
- нагородження переможців та урочисте закриття  фестивалю-конкурсу;
- дитяча холі-дискотека та святковий феєрверк.
3.4 Відповідальність за життя та здоров’я дітей несуть безпосередньо керівники колективів, батьки та супроводжуючі особи.
3.5 Для участі у фестивалі-конкурсі кожен колектив або учасник представляє 1-2 номери. Твори виконуються під фонограму, або під оригінальний музичний супровід.  Вокальні твори  також можуть виконуватись а капела. Забороняється проведення на фонограмі допоміжних голосів в унісон реальному звучанню. 
3.6. Не допускається повторного виконання твору (якщо даний твір виконувався цим же учасником на цьому ж конкурсі в попередні роки).
3.7  Володарі Гран-прі 2018р. участі в конкурсі не беруть.
4. Номінації:
ВОКАЛ (окремі виконавці, колективи малих та великих форм)
- народний спів;
- естрадний вокал;
- авторська пісня.
ХОРЕОГРАФІЯ (колективи)
- народний танець;
- класичний танець;
- естрадний танець;
- сучасні напрямки;
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЖАНР (колективи, окремі виконавці)
- народні інструменти;
- духові інструменти;
- клавішні інструменти.
ОРИГІНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО (колективи, окремі виконавці)
	розмовний жанр – читці (поезія, проза), театральні мініатюри, авторський твір;

цирковий жанр – акробатика, пластичний етюд, еквілібристика, жонглювання, клоунада.
5. Вікові категорії:
Конкурс проводиться у кожній номінації за віковими категоріями:
- до 7 років;
- від 8 до 10 років;
- від 11 до 14 років;
- від 15 до 18 років.
Належність до вікової категорії визначається у  співвідношенні 70% від загальної кількості учасників колективу.
6. Критерії оцінювання:
Оцінка виступу конкурсантів відбувається за такими критеріями:
- рівень виконавської майстерності;
- артистичність та сценічна культура;
- складність репертуару;
- відповідність обраної тематики до віку;
- цілісність композиції та розкриття творчого задуму.
7. Технічне забезпечення:
Музичні носії : флешка або CD-диск, які повинні містити лише конкурсний трек, записаний у форматі mp3. Обов’язково мати в наявності копію музичного носія. Фонограми подаються разом із заявкою до 28 травня 2019 року.
8. Фінансові умови:
8.1 Усі витрати щодо участі колективів і виконавців у фестивалі – за рахунок  відряджуючої  організації.
8.2 Благодійний внесок учасників фестивалю:
- соло – 100 грн./чол. 
- колективи 2-6 чол. – 80 грн./чол.
- колективи 7-15 чол. – 70 грн./чол.
- колективи 16 чол. і більше – 50 грн./чол. 
Кінцевий термін внесення благодійного внеску – 28 травня 2019 року.


8.3  Банківські реквізити :
Одержувач: Місцева громадська організація «Спорт»
Код – 36454126
р/р  -   26008054626909 
МФО – 331401    ПАТ  КБ  «ПриватБанк»
Копію чека про оплату додавати при реєстрації заявки на участь.
8.4   Якщо конкурсант бере участь в кількох номінаціях – оплата 1 номінації 100%, наступні – знижка 20%.
8.5  Для дітей пільгових категорій (багатодітні, малозабезпечені, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування), дітей учасників АТО  участь у відкритому фестивалі-конкурсі є безкоштовною (за наявності копії відповідного посвідчення).
8.6 У випадку відмови учасників від участі за будь-яких обставин пізніше ніж за 5 днів до початку фестивалю, оргкомітет залишає за собою право не повертати будь-які внески, які були здійснені учасником.
9. Визначення та нагородження переможців:
9.1 Всі учасники отримують Свідоцтво про участь у XІX відкритому фестивалі-конкурсі «Веселкові кольори».
9.2 Переможців у кожній номінації визначає компетентне та професійне журі.
9.3 Учасники, що посіли перше, друге, третє місце, отримують Диплом Лауреата фестивалю та кубки.
9.4  Володарі ГРАН-прі нагороджуються окремим цінним подарунком (на вибір):
- звукозапис на професійній студії;
- професійна фотосесія;
- грошова винагорода  в розмірі 2 500 грн. 
10. Організаційні питання: 
10.1  Заявки на участь разом зі списком учасників колективу подаються до 28 травня 2019 року за адресою:
- м. Заводське, вул. Матросова, 15 (Заводський МБК №1);
- на електронну адресу: che.mbk1@gmail.com;
Телефони для довідок: 3-57-75;  (066) 159-81-76 (Юлія Вячеславівна), 
(066) 786 31 75 (Ірина Сергіївна). 
10.2  Усі графи заявки обов’язкові для заповнення. 
Заявки, заповнені не за формою, розглядатись не будуть!    












ДОДАТОК   1
Заявка
на участь у ХІХ  відкритому фестивалі-конкурсі
дитячої та юнацької творчості
 «Веселкові кольори»
(для ансамблевого виконання)

Повна назва колективу 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вікова категорія  __________________________________________________	___
Кількість учасників__________________________________________________
Де навчається (здобуває сценічну освіту)? _____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
П.І.П. керівника (викладача),адреса, телефон, факс, ел-пошта_______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номінація: ___________________________________________________________
Конкурсні твори  (назва, хронометраж) __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквізити, які необхідні для виступу ___________________________________ Творчі здобутки (участь у конкурсах, премії, нагороди) __________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Характеристика колективу (уподобання, захоплення, мрії, плани тощо) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявник:____________________________              Дата:__________________


ДОДАТОК   2
Заявка
на участь у ХІХ  відкритому фестивалі-конкурсі
дитячої та юнацької творчості
 «Веселкові кольори»
 (для сольного виконання)
Прізвище, ім’я учасника ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата і рік народження «___» ______________  _________р.
Скільки виповнилося повних років? ___________	
Де навчається (здобуває сценічну освіту)? _____________________________ _________________________________________________________________
П.І.П. керівника (викладача),адреса, телефон, факс, ел-пошта________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номінація: ___________________________________________________________
Конкурсні твори  (назва, хронометраж) __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реквізити, які необхідні для виступу _____________________________________
Творчі здобутки (участь у конкурсах, премії, нагороди) __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика колективу (уподобання, захоплення, мрії, плани тощо) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявник:____________________________              Дата:__________________ 


