Додаток 1
Затверджено
наказом управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
Миколаївської міської ради
від _ __ № _ _
ПОЛОЖЕННЯ
про Відкритий міський онлайн-конкурс
відео-привітань від казкових персонажів «Новорічний ZOOM-бум»
І. Загальні положення
1.1. Засновниками та організаторами Відкритого міського онлайн-конкурсу
казкових новорічних персонажів «Новорічний ZOOM-бум» (надалі - Конкурс)
є управління з питань культури та охорони культурної спадщини
Миколаївської міської ради, Міський методичний центр та клубної роботи,
Кульбакінський будинок культури.
ІІ. Мета і завдання конкурсу
2.1. Залучення городян до святкування Новоріччя в онлайн-форматі та
підтримка святкової атмосфери у віртуальному просторі в умовах обмеження
проведення культурно-масових заходів, спричинених карантином по COVID19.
2.2. Виявлення і відзначення обдарованих виконавців, авторів, постановників
та кращих творчих колективів, які опрацьовують святково-розважальну
тематику. Розкриття творчого потенціалу в миколаївській громаді.
2.3. Підвищення художнього рівня новорічних соціокультурних заходів у
закладах культури міста, вдосконалення роботи організаторів культурнодозвіллєвої діяльності.
2.4. Підтримка інноваційних ідей та проектів у сфері створення культурного
продукту, активізація творчого пошуку, впровадження нових технологій, форм
і методів роботи (зокрема, дистанційних і віртуальних) у проведенні святковорозважальних заходів.
2.5. Створення умов для професійного спілкування учасників Конкурсу,
обміну досвідом і репертуаром фахівців культурно-дозвіллєвої діяльності в

частині сучасних методик організації дозвілля на інтернет-платформах та у
соцмережах.
ІІІ. Конкурсні вимоги
3.1. До участі у Конкурсі запрошуються фахівці культурно-дозвіллєвих
закладів та установ, аматорські творчі колективи, учні шкіл, жителі міста. Вік
учасників не обмежений.
3.2 Робота може бути як індивідуальною, так і колективною.
3.3 Категорії учасників:
- аматори від 5 років до 14 років включно;
- аматори від 15 років і старші;
- профі (актори, режисери, аніматори та інші)
3.4. Учасники Конкурсу самостійно створюють відеоролик тривалістю до 5
(п’яти) хвилин з новорічним привітанням від одного або кількох казкових
персонажів у сюжетній, пізнавальній, рольовій формі.
3.5. Учасники самі обирають жанр відеоролика (відео-кліп,
інтерв’ю тощо).

репортаж,

3.6. До відео-роботи можуть бути включені вокальні, хореографічні та інші
номери у виконанні представлених персонажів з використанням усіх
можливих засобів театральної виразності (декорації, грим, костюми тощо),
музичного та візуального оформлення.
3.7. Технічні вимоги та параметри відеоролика:
- відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними для учасників
засобами (за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери,
фотоапарату, мобільного телефону тощо);
- формат відео - AVI, MPEG-4, MP4;
- ім’я файлу має містити лише прізвище автора
3.8. Конкурсні ролики, мають бути оригінальними й вільними від прав третьої
сторони. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні
права», у разі використання запозиченого (не авторського) відео - зазначити
авторів аудіо-, відеоматеріалів, що використовуються. Організатори Конкурсу
не несуть ніяких зобов’язань щодо будь-яких прав третьої сторони.
3.9. Подаючи свою роботу на Конкурс, автор надає право організаторам на
використання наданого матеріалу (розміщення в мережі Інтернет,
телепрограмах, публікації в ЗМІ тощо). Організатори
не
несуть

відповідальності за несанкціоноване копіювання конкурсних робіт та їх
розповсюдження.
3.10. Відповідальність за зміст конкурсних робіт несуть автори. Надані ролики
можуть бути відхилені від участі в Конкурсі у наступних випадках:
− зміст матеріалу не відповідає тематиці Конкурсу;
− низька технічна якість відео;
− якщо сюжети пропагують вживання наркотиків, алкогольних напоїв,
тютюнопаління, або мають прояви екстремізму, тероризму, насилля,
релігійної та етнічної ворожнечі, містять рекламу, або порушують
законодавство України, а також роботи непристойного та аморального
змісту.
3.11. Організатори не відшкодовують учасникам матеріальні витрати,
пов’язані зі створенням конкурсних робіт.
ІV. Журі Конкурсу та критерії оцінювання
4.1. Для оцінки конкурсних відео-робіт скликається журі, до складу якого
входять високопрофесійні фахівці з культурно-дозвіллєвої діяльності,
представники від Управління з питань культури та охорони культурної
спадщини та ММЦтаКР.
4.2. Члени журі оцінюють конкурсні роботи за п'ятибальною системою і
вносять результати до оціночних листів. За підсумками роботи журі
складається протокол. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.3. У вирішенні суперечливих питань голова журі має право на вирішальний
голос під час підбиття підсумків Конкурсу.
4.4. Оцінювання відеороликів журі проводиться за такими критеріями:
- змістовність і оригінальність ідеї, відповідність форми і змісту
поздоровлення цільової аудиторії (для дітей, для дорослих);
- естетичність роботи та її загальне емоційне сприйняття;
- наявність сценічного образу (костюми можуть бути виконані з будьякого матеріалу) і гриму, та органічність його втілення;
- артистизм і емоційно забарвлена мова, пластична виразність, володіння
атрибутами (посох, трон, чарівний мішок та ін., в разі необхідності);
- вміння акторів спілкуватися з глядачем через екран.

V. Порядок організації та проведення Конкурсу
5.1.
Відеоролик завантажується на Google-диск або файлообмінник.
Посилання на нього вказується в анкеті-заявці, зазначеній в п. 5.2. даного
Положення.
5.2. Анкета-заявка для участі у конкурсі, виключно встановленої форми
(додаток 2), разом з посиланням на відео-файл виступу надається в
електронному вигляді до 16 грудня 2021 року на е-mail:
zoom_boom@ukr.net
5.3. Надання заявки та конкурсної роботи означає згоду учасника (або
учасників) з умовами даного Положення.
5.4 Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються.
5.5. Перегляд конкурсних відеороликів журі відбудеться після подання і
оформлення заявок, а саме: 17-20 грудня 2021 року.
5.6. 17 грудня 2020 року всі відео-сюжети будуть оприлюднені на інтернетсторінці конкурсу в соцмережі Facebook для онлайн-голосування серед
користувачів, за підсумками якого буде визначено «Приз глядацьких
симпатій».
VІ. Визначення переможців
6.1. За підсумками проведення Конкурсу журі визначає володаря Гран-прі,
переможців, які посіли І, ІІ, ІІІ місця за краще відео-привітання і володаря
звання «Кращий казковий персонаж».
6.2. Переможці нагороджуються призами та дипломами.
6.3. Результати конкурсу будуть оголошені на сторінці конкурсу 21.12.2021 у
ФБ: «Новорічний ZOOM-бум».
6.4. Залежно від досягнутих конкурсантами результатів журі має право:
- не визначати володаря Гран-прі Конкурсу;
- присуджувати не всі призові місця;
- ділити одне місце між кількома конкурсантами;
- присуджувати спеціальні нагороди.
__________________________________________________________________
Консультації з питань організації та проведення конкурсу можна отримати:
керівник проекту Звездова Марина Олександрівна, керівник художній
Кульбакінського БК тел.: 0633953711,
Міський методичний центр тел.: 47-02-69

Додаток 2
Затверджено
наказом управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
Миколаївської міської ради
від ______________ № _ _
ЗАЯВКА
на участь у Відкритому міському онлайн-конкурсі відео-привітань
від казкових персонажів «Новорічний ZOOM-бум» *
ПІБ учасника (ів)
Вікова категорія __________________________________________________
Аматор чи професіонал____________________________________________
Кількість учасників _______________________________________________
ПІБ керівника колективу, контакти (за наявності) ________________________
Назва організації, закладу(за наявності) _______________________________
_________________________________________________________________
Контактна адреса, індекс, контактний телефон _________________________

ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕОФАЙЛ КОНКУРСНОГО РОЛИКА:

Дата_______________

Підпис_______________

* Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно з вимогами
Закону України «Про захист персональних даних».

Додаток 3
Затверджено
наказом управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
Миколаївської міської ради
від ___ № _
_

Склад журі
Відкритого міського онлайн-конкурсу відео-привітань
від казкових персонажів
«Новорічний ZOOM-бум»
Голова журі:
Акманов
Денис Олександрович

- заслужений працівник культури України,
заступник директора Обласного палацу культури
Склад журі:

Відіна
Олена Василівна

- провідний методист Міського методичного
центру та клубної роботи

Дєдкова
Лада Володимирівна

- провідний методист Міського методичного
центру та клубної роботи

Казарцева
Олена Вікторівна

- головний режисер ефіру філії АТ
"НСТУ""Миколаївська регіональна дирекція"

Яровенко
Тетяна Андріївна

- головний спеціаліст відділу культурно - мистецької
роботи управління з питань культури
та охорони культурної спадщини
Миколаївської міської ради

