Умови проведення
Відкритого фестивалю дитячого кіно та телебачення «Веселка»
1. Мета та завдання
1.1. Відкритий фестиваль дитячого кіно та телебачення «Веселка» (далі –
фестиваль) проводиться з метою:
- розвитку та популяризації дитячої кіно-, відеотворчості;
- популяризації та пропаганди вітчизняного кінематографу;
- сприяння збільшенню мережі відеогуртків, кіновідеостудій, телестудій та
підвищення їх майстерності.
1.2. Завдання фестивалю:
- створення сприятливих умов для розвитку творчості дітей у галузі екранних
мистецтв;
- надання допомоги учнівській молоді у оволодінні аудіовізуальними
мистецтвами шляхом організації майстер-класів;
- обмін практичним досвідом організації та роботи дитячих кіно-, відео-,
телестудій;
- визначення шляхів, методів та тенденцій розвитку дитячого екранного
мистецтва.
2. Організатори фестивалю
2.1. Український державний центр позашкільної освіти, Полтавський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Кременчуцький
міський центр позашкільної освіти за сприяння Дитячої громадської організації
«Творчий світ дитини».
2.2. Для підготовки та проведення фестивалю створюється оргкомітет до
складу якого входять представники Українського державного центру позашкільної
освіти, Полтавського обласного центру науково – технічної творчості учнівської
молоді; Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Полтавської області
(додаток 1).
3. Учасники фестивалю
3.1. До участі у фестивалі запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх,
професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів віком від 6 до 17 років
включно.
3.2. Не допускаються до участі учні, вихованці студій, гуртків, які працюють
при професійних телекомпаніях та студіях.
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4. Номінації фестивалю
Документальний/публіцистичний фільм.
Ігровий фільм.
Науково-популярний фільм.
Анімаційний фільм.
Навчальний фільм.
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6.

Бліц – фільм.

5. Вимоги до проведення
5.1. Кожна делегація представляє на фестиваль не більше двох фільмів чи
програм у кожній номінації, тривалістю до 10 хвилин. Фільми тривалістю більше
10 хв. розглядатися не будуть! Для перегляду подаються фільми на дисках DVD
(запис – у форматі DVD). У програмі беруть участь фільми, завершені у
виробництві не раніше ніж у 2016 році. Якість – не нижче першої копії.
5.2. Заявки на участь у фестивалі, паспорт на фільм і диски з записом
потрібно надіслати до 01 серпня 2017 року на адресу: 39600, Полтавська область,
м. Кременчук, вул. Софіївська, 69-А, Кременчуцький міський центр позашкільної
освіти, додаткова інформація за телефонами: (0536) 62-25-76, (0536) 62-22-00.
5.3. Диски з записами відеофільмів учасникам не повертаються. Оргкомітет
залишає за собою право використовувати матеріали, що надійшли на конкурс для
розміщення в засобах масової інформації, інших фестивалях, конкурсах, тощо.
6. Документація фестивалю
6.1. Для участі у фестивалі керівнику команди необхідно подати до
оргкомітету наступні документи:
- наказ про відрядження (направлення) команди;
- заявка на участь у фестивалі (додаток 2);
- документ, що засвідчує особу учасника (паспорт, учнівський квиток,
довідку з місця навчання з фотографією, підписана керівником і завірена
печаткою навчального закладу, де навчається учасник).
- медичну довідку про санітарно-епідеміологічне оточення та щеплення для
пред’явлення при поселенні команди у місцях загального перебування.
6.2. Відповідальність за наявність медичних довідок учасників про
санітарно-епідеміологічне оточення та щеплення для пред’явлення при поселенні
команди у місцях загального перебування покладається на керівників команд.
7. Нагородження
7.1. Переможці фестивалю у кожній номінації нагороджуються дипломами
Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.
7.2. За створення кращих робіт, представлених на конкурсний перегляд,
встановлюються звання лауреата та дипломанта фестивалю. Відомчі та державні
структури мають право нагороджувати переможців та учасників окремими
призами.
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ЗАЯВКА
на участь
у Відкритому фестивалі дитячого кіно
т а т е л е б а ч е н н я «В е с е л к а»

Назва фільму
______________________________________________________________
Номінація __________ Тривалість ___________ Рік створення
_________
П.І.П. автора(ів)
______________________________________________________________
Вік автора(ів) _______________
Назва гуртка (студії) _______________
Назва навчальної установи
______________________________________________________________
______________________________________________________________
П.І.П.
керівника(ів) гуртка (студії)
______________________________________________________________
Адреса закладу
______________________________________________________________
Контактний телефон ____________ Факс _________ E-mail ________________

М.П.

Директор
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Умови проведення
Всеукраїнського відкритого конкурсу юних фотоаматорів
«Ми – діти України»
1. Мета та завдання
1.1. Всеукраїнський конкурс юних фотоаматорів «Ми – діти України»
(далі – конкурс) проводиться з метою:
- стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення
потреб дітей та юнацтва у творчій самореалізації;
- організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва;
- підвищення ролі фотоаматорства у художньо-естетичному вихованні
підростаючого покоління;
1.2. Завдання конкурсу:
- залучення учнівської молоді до фотоаматорства;
- надання допомоги учнівській молоді у оволодінні фото справою та
ознайомлення з перспективами розвитку фотографії, як виду мистецтва;
- популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів.
2. Організатори фестивалю
2.1. Український державний центр позашкільної освіти, Полтавський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Кременчуцький
міський центр позашкільної освіти за сприяння Дитячої громадської організації
«Творчий світ дитини».
2.2. Для підготовки та проведення створюється оргкомітет до складу якого
входять представники Українського державного центру позашкільної освіти,
Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Полтавської області
(додаток № 3).
3. Учасники конкурсу
3.1. До участі у конкурсі запрошуються учні, вихованці фотогуртків
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів. Вік
учасників від 06 до 17 років, включно, у двох вікових категоріях:
06 – 14 років – (молодша вікова категорія);
15 – 17 років – (старша вікова категорія).

-

4. Оцінювання конкурсних робіт
4.1. Конкурсні роботи оцінюватимуться у номінаціях:
портрет;
пейзаж;
жанрове фото;
позажанрове та експериментальне фото (застосування
Аdobe Photoshop).

програми

5

4.2. Програма:
- конкурс домашніх фоторобіт, що оцінюватимуться за наступними
критеріями:
- технічна складність;
- художнє оформлення;
- теоретичний залік;
- бліц-конкурс.
4.3. Заявку на участь у конкурсі, паспорт, фотороботи, відео візитку студії
(до 3 хв.) та диски з копіями робіт потрібно надіслати до 01 серпня 2017 року за
адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Софіївська, 69-А,
Кременчуцький міський центр позашкільної освіти.
4.4. Кожен учасник конкурсу представляє фотороботи у вищезазначених
номінаціях (не більше 3 шт. у кожній номінації) розміром 30 х 40 см. надруковані
та в електронному вигляді на диску СD або DVD;
4.5. Теоретичний залік проводиться в межах матеріалу програми гуртка юних
фотоаматорів (1 або 2 року навчання, відповідно до вікової категорії).
4.6. Фотозйомка під час проведення бліц-конкурсу проводиться протягом
1 дня (8 годин) фотокамерами учасників. Кожен учасник робить 2 знімки на одну
із запропонованих тем. Фотографії в електронному виді подаються в оргкомітет
для представлення їх членам журі для оцінювання.
5. Документація фестивалю
5.1. Для участі у фестивалі керівнику команди необхідно подати до
оргкомітету наступні документи:
- наказ про відрядження (направлення) команди;
- заявка на участь у фестивалі (додаток 4);
- документ, що засвідчує особу учасника (паспорт, учнівський квиток,
довідку з місця навчання з фотографією, підписана керівником і завірена
печаткою навчального закладу, де навчається учасник).
- медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення та щеплення для
пред’явлення при поселенні команди у місцях загального перебування
5.2. Відповідальність за наявність медичних довідок учасників про санітарноепідеміологічне оточення та щеплення для пред’явлення при поселенні
команди у місцях загального перебування покладається на керівників
команд.
6. Нагородження
6.1. Переможці конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломами
Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.
6.2. Окремо визначається командна першість. Відомчі та державні структури
мають право нагороджувати переможців та учасників окремими призами.
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ЗАЯВКА
на участь у В с е у к р а ї н с ь к о м у в і д к р и т о м у
конкурсі юних фотоаматорів
«Ми – діти України»
Назва роботи
______________________________________________________________
Номінація _____________________________________________________
П.І.П. автора
______________________________________________________________
Вік автора ____________________________________________________
Назва фотостудії ______________________________________________
Назва навчальної установи
______________________________________________________________
______________________________________________________________
П.І.П.
керівника(ів) гуртка (студії)
______________________________________________________________
Адреса закладу
______________________________________________________________
Контактний телефон _____________Факс __________ E-mail ______________

М.П.

Директор

