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1.

Засновники та організатори

1.1 Засновник Всеукраїнського дитячого фестивалю «Зоряні Малята» - Благодійна організація
«Всеукраїнський благодійний фонд «Зірки та зіроньки».
1.2 Організатори Всеукраїнського дитячого фестивалю-конкурсу «Зоряні малята» Благодійна
організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Зірки та зіроньки», ФОП Некрасова О.В. Автори
проекту – Черниченко Л.А. та Некрасова О.В. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №
35563 від 05.11.2010 р., Свідоцтво на знак для товарів та послуг № 224238 від 27.03.2017 р.).
1.3 Партнери фестивалю-конкурсу: ТМ «Ласунка», Дитячий журнал «Розумашки»
2.

Мета і завдання фестивалю

2.1. Мета фестивалю – об’єднання зусиль сім’ї, навчально-виховних та культурно-просвітницьких
закладів у питаннях виховання естетично та творчо розвиненої дитини
2.2. Завдання фестивалю:
 Забезпечення реалізації прав творчо-обдарованих дітей у суспільстві в умовах непередбачених
ситуацій.
 Підтримка та популяризація новітніх дистанційних технологій фестивального руху.
 Виявлення і подальший розвиток творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку.
 Розвиток уяви, емоційного сприйняття та вміння передавати художній образ під час виконання
композиції.
 Виховання естетики зовнішнього вигляду дитини під час виступу.
 Виховання поваги дітей до сімейних цінностей шляхом залучення батьків до спільної творчості.
 Створення умов для сумісних зусиль батьків та педагогів під час підготовки до участі у
фестивалі.
3.

Вік учасників, номінації, система оцінювання

3.1. У фестивалі-конкурсі беруть участь окремі виконавці, майстри, дуети, тріо, ансамблі та колективи
віком від 3 до 7 років включно. Допускається участь дітей 8 та 9 років лише у складі колективного
номеру, якщо більшість дітей у номері мають вік від 3 до 7 років.
3.2. Номінації, які приймаються до розгляду, визначаються за напрямками мистецтва:
 «Вокальне мистецтво» (в будь-якому жанрі вокалу – надсилається відео виступу)
 «Хореографічне мистецтво» (в будь-якому жанрі хореографії – надсилається відео виступу)
 «Театральне мистецтво» (художнє читання, мініатюра, степ тощо, тривалістю до 10 хвилин –
надсилається відео виступу)
 «Образотворче мистецтво» (витвори мистецтва до 3-х робіт, виготовлений в будь-якій техніці –
надсилається декілька фото з різних ракурсів або відео)
 «Інструментальний жанр» (будь-який музичний інструмент – надсилається відео виступу)
 «Циркове мистецтво» (допускається участь дорослого в номері – надсилається відео виступу)
 «Мода і стиль» (модельний показ, театри мод – надсилається відео виступу; фотомоделі –
надсилається 3 фото моделі в різних ракурсах)
3.3. Кожен номер (учасник) або витвір мистецтва оцінюється окремо. На кожний номер або витвір
мистецтва керівнику або батькам учасника надається рецензія від журі. Рецензія надсилається на
електронну адресу конкурсанта, вказану в заявці.
3.4. Оцінювання конкурсантів проводиться з 25 жовтня до 10 листопада 2020 року

4.

Умови участі

4.1. Для участі у конкурсі необхідно до 25 жовтня 2020 р :
1) заповнити заявку на сайті фестивалю z-malyata.com.ua (розділ «Осінь»).
2) надіслати на електронну адресу elenamagic1972@gmail.com
посилання на відео файл виступу, або фото витвору мистецтва
3) отримати відповідь на Вашу електронну адресу з підтвердженням участі та реквізитами для
оплати благодійного внеску
4) провести оплату благодійного внеску
4.2 На фестиваль- конкурс учасник готує 1 номер або до 3-х витворів мистецтва (для номінації
«Образотворче мистецтво») в одній номінації.
4.3. Участь в 1-й номінації:
 соло 300 грн,
 дуети, тріо 180 грн за кожного,
 колектив 120 грн за кожного.
За кожну наступну номінацію
 соло + 150 грн ,
 дуети, тріо + 100 грн за кожного,
 колективи + 50 грн за кожного.
4.4. Записати виступ учасника Ви маєте право в зручних для Вас умовах.
4.5. НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ наступні відеозаписи та фото:
 записи вокальних номерів, виконаних під фонограму «+»
 відео- чи фото- файли дуже поганої якості, на яких практично не видно виконавця або витвору
мистецтва.
5.

Нагородження

5.1. Всі конкурсанти, незалежно від віку та номінації отримують звання «Переможець».
5.2. Нагороди та подарунки надсилаються Новою поштою до 20 листопада 2020 року (Доставку
бере на себе ВБФ «Зірки та зіроньки»)
5.3. Нагородний та призовий фонд:
 Диплом А4 формату (1 диплом на конкурсний номер або витвір мистецтва)
 Диплом А5 формату (на кожну дитину в колективі )
 Фестивальна пам’ятна медаль (на кожну дитину)
 Сумка для занять (на кожну дитину)
 Подарунки та сувеніри від партнерів проекту (на кожну дитину)
 Сувенірна подушка (для керівників масових колективів)
5.4. Оргкомітет має право рекомендувати переможців фестивалю-конкурсу «Зоряні малята» для участі
у всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах, інших проектах.
Оргкомітет фестивалю
Олена Некрасова
(050) 160 61 83 (viber)
e-mail: elenamagic1972@gmail.com
Директор ВБФ «Зірки та зіроньки»

Л.А. Черниченко

