ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради
___________ Н. Дзюба
«___» ___________ 2018
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення фестивалю української патріотичної пісні
«Моє ім’я - Україна»
І. Загальні положення
1.1. Фестиваль української патріотичної пісні «Моє ім’я - Україна»
(далі - Фестиваль) проводиться в рамках національно - патріотичних заходів
Міської програми «Молодь» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1405.
1.2. Організаторами Фестивалю є управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького за сприяння виконавчих органів Міської ради
міста Кропивницького.
1.3. Фестиваль проводиться з метою підтримки творчо обдарованих
виконавців української пісні патріотичної спрямованості, виховання
національно-патріотичних почуттів та шанобливого ставлення до
Батьківщини.
1.4. Завданням Фестивалю є популяризація сучасної української пісні,
патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва,
виявлення та підтримка талановитих виконавців, нових пісенних колективів,
піднесення творчої активності аматорських колективів, естетичний та
духовний розвиток особистості.
1.5. Організаційний комітет Фестивалю формується з числа
засновників та затверджується наказом управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького.
Організаційний комітет діє на підставі даного Положення, здійснює
загальне керівництво і організаційне забезпечення Фестивалю, формує склад
професійного журі та Програму Фестивалю (на підставі заявок, що
надійшли), забезпечує умови для конкурсних виступів, визначає систему
заохочення і нагородження учасників, проводить рекламну кампанію, залучає
представників засобів масової інформації.
ІІ. Умови та порядок проведення Фестивалю
2.1. Конкурсне прослуховування учасників Фестивалю проводиться
08 листопада 2018 року о 13 годині у глядацькій залі медичного факультету
№ 2 Донецького національного медичного університету (м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 1).
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2.2. До участі у Фестивалі запрошуються солісти-вокалісти, вокальні
дуети та тріо.
2.3. Конкурсна програма Фестивалю проводиться за номінацією
«Солісти-вокалісти, дуети та тріо» у двох вікових категоріях:
1 категорія – від 15 до 23 років включно;
2 категорія – від 24 року до 35 років включно.
ІІІ. Умови участі у Фестивалі
3.1. У фестивалі беруть участь вокалісти, які виконують пісні на
патріотичну тематику, заявили про свої успіхи у різних музичних конкурсах
та фестивалях, мають досвід концертних виступів.
3.2. До виступу виконавці готують дві українські пісні патріотичного
спрямування, які виконуються під фонограму (-1), інструментальний
супровід або «a cappella» загальною тривалістю не більше 9 хвилин.
Порядок виступів на конкурсних прослуховуваннях встановлюється
Оргкомітетом. Прослуховування проходить публічно, у формі концертної
програми, в сценічних костюмах, при наявності - з хореографічною
постановкою до пісні тощо.
3.3. Технічні вимоги:
музичний супровід - фонограма повинна бути записана на USB-флешнакопичувачі у високій якості. Музичні файли на носіях необхідно назвати
прізвищем учасника (назвою колективу) з назвою твору (наприклад:
Самойлова – Скрябін «Сам собі Країна»);
не приймаються фонограми з накопичувачів на засобах мобільного
зв’язку (смартфони, планшети, мобільні телефони тощо);
не допускаються до конкурсу фонограми (-1) з прописаним doubleвокалом (унісон);
не допускається виступ учасників під фонограму +
3.4. Критерії оцінювання рівня виконавської майстерності:
відповідність репертуару до умов Конкурсу;
вокальні дані конкурсантів і майстерність володіння голосом;
емоційність виступу, творча індивідуальність, самобутність виконання,
артистизм;
якість музичного супроводу;
сценічна культура.
3.5. Заявки (додаток 1) щодо участі у Фестивалі надаються в
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
до 01 листопада 2018 року на електронну адресу: umc@krmr.gov.ua або у
друкованому (письмовому) вигляді за адресою: м. Кропивницький, вул.
Велика Перспективна, 41, кім. 313. Телефон для довідок: (0522) 24 34 97.
3.6. Усі учасники повинні мати при собі ксерокопії паспорта, картки
платника податків та згоду на обробку персональних даних.

3

IV. Визначення та нагородження переможців
4.1. Переможці Фестивалю визначаються за підсумками конкурсних
прослуховувань.
4.2. У кожній номінації і віковій категорії серед переможців
визначаються лауреати (I, II, III місце).
4.3. Гран-Прі надається за спеціальним рішенням журі і може бути
присуджений у будь-якій номінації і віковій категорії.
4.4. Всі учасники Фестивалю нагороджуються Дипломами учасника.
4.5. Для заохочення учасників Фестивалю можуть бути встановлені
спеціальні призи засновників та спонсорів.
4.6. Дата та місце проведення урочистого нагородження переможців
визначається управлінням молоді та спорту Міської ради міста
Кропивницького і приурочується до Дня студента (17 листопада) та
заздалегідь повідомляється переможцям.
V. Фінансування Фестивалю
5.1. Фінансування Фестивалю проводиться за рахунок коштів місцевого
бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Участь у Фестивалі є безкоштовною.

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

С. Колодяжний

Додаток 1

Заявка
на участь у фестивалі української патріотичної пісні
«Моє ім’я - Україна»
Ім’я та прізвище учасника
(ПІБ учасників дуету, тріо,
якщо є - назва дуету, тріо)
Дата та місце народження
Навчальний заклад, місце
роботи

Контактні дані
(адреса, номер мобільного
телефону, E-mail)
Ваша історія
(невелика презентація про
Вас,
Ваші здобутки, досягнення
(творчі та інш.)

Номінація
(див. п.2.3. Положення)
Вікова категорія
(див. п.2.3. Положення)
Назва твору №1,
композитор,
автор слів,
тривалість
Назва твору №2,
композитор,
автор слів,
тривалість
Необхідне обладнання
(кількість мікрофонів,
мікрофонні стійки тощо)
Дата ________________

Підпис____________

