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ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль
"Чорноморські Ігри"
1. Преамбула
1.1. Це Положення розроблено з метою організації і проведення Всеукраїнського
благодійного дитячого фестивалю "Чорноморські Ігри" (далі за текстом – фестиваль
"Чорноморські Ігри" або Фестиваль).
У своїй діяльності Організатор фестивалю керується Законами України, своїм Статутом,
цим Положенням та іншими нормативними актами.
Фестиваль "Чорноморські Ігри" – акція, яка складається з відбіркових турів та фінального
конкурсу, який відбувається влітку в місті Скадовськ Херсонської області.
1.2. Фестиваль "Чорноморські Ігри" – це комплекс різноманітних заходів, серед них:

 вокальний конкурс в жанрі естрадної пісні серед дітей та молоді;
 музичне шоу за участю українських виконавців;
 ігрові та розважальні програми для дітей та їхніх батьків.
2. Мета фестивалю
2.1. Головна мета фестивалю «Чорноморські Ігри» – це сприяння становленню і розвитку
національної культури шляхом підтримки дитячої творчості.
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3. Основні завдання
3.1. Основні завдання фестивалю «Чорноморські Ігри»:
•
•
•
•
•
•
•
•

організація великого благодійного свята
пошук, відкриття та розвиток талановитих дітей в Україні
розвиток дитячої творчості
популяризація здорового образу життя
організація дитячого дозвілля та відпочинку
залучення дітей та дорослих до доброчинності
популяризація Херсонщини як туристичного краю
позиціювання міста Скадовськ як головного центру дитячого фестивального руху
України

4. Соціальна спрямованість
4.1. Соціальна спрямованість Фестивалю:

Участь глядачів у заходах Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю
"Чорноморські Ігри" є безкоштовною;

Фестиваль допомагає молодим виконавцям та дитячим колективам у їх становленні
на національному музичному ринку.

5. Засновники і організатори
5.1. Засновником фестивалю «Чорноморські Ігри» є ТОВ "Таврійські Ігри".
5.2. Організаторами фестивалю «Чорноморські Ігри» є ТОВ "Таврійські Ігри" та
Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд, а також громадські та державні організації, які
підтримують ідею Фестивалю, беруть участь в його організації та сприяють його проведенню.

6. Оргкомітет фестивалю
6.1. Згідно цього положення персональний склад оргкомітету Фестивалю призначається
Директором ТОВ «Таврійські Ігри». Рішення відносно персонального складу оргкомітету
оформлюється протоколом фестивалю «Чорноморські Ігри».
6.2. До складу оргкомітету входять фахівці України в галузі музики і дитячої творчості,
представники органів влади та дирекції ТОВ «Таврійські Ігри».

7. Журі фестивалю
7.1. До складу журі відбіркових турів Фестивалю входять провідні фахівці в галузі
музичного мистецтва (зокрема, дитячого вокалу) та представники дирекції ТОВ «Таврійські
Ігри».
7.2. Членами журі фінальної частини Фестивалю є провідні фахівці України в галузі
музики і дитячої творчості.
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8. Учасники фестивалю
8.1. Брати участь у фестивалі «Чорноморські Ігри» мають право хлопці та дівчата віком
від 6-ти до 16-ти років включно – виконавці естрадної пісні.

9. Фінансове забезпечення Фестивалю
9.1. Фінансове забезпечення фестивальних заходів здійснюється за рахунок благодійних
організацій, меценатів, бюджетних коштів державних установ, організаторів Фестивалю.
9.2. Інформаційна підтримка фестивалю «Чорноморські Ігри» забезпечується шляхом
залучення на спонсорських засадах телекомпаній, радіокомпаній, інформаційних служб та
інших організацій будь-якої форми власності з правом висвітлення подій.
9.3. Засновники Фестивалю виходять з пропозиціями в місцеві та центральні органи
влади про фінансову та організаційну підтримку проведення підготовчих заходів.

10. Порядок проведення фестивалю
10.1. Фестиваль «Чорноморські Ігри» проводиться щорічно влітку за участю дітей віком
від 6-ти до 16-ти років включно. Участь у фестивалі є безкоштовною (без грошового внеску).
10.2. Для участі у відбірковому турі вокального конкурсу на електронну поштову адресу
оргкомітету фестивалю (e-mail: blackseagames2018@gmail.com) необхідно подати до 01.03.2018
року такі документи:
1) фонограми 2-х конкурсних пісень у форматах WAV та mp3. Одна пісня – обов’язково
від українських авторів. Друга пісня – будь-яких авторів з будь-якої країни за умови можливості
оформлення прав на її виконання під час фестивалю. Тематика пісень повинна відповідати віку
виконавця та бути придатною для заходів за участю дітей. Голос конкурсанта повинен бути
прописаний не пізніше, ніж за півроку до моменту подачі документів;
2) відеозапис з виступом конкурсантів викладений у youtube;
3) інструментальну фонограму «-1» конкурсної пісні у форматах WAV та mp3;
4) якісну фотографію;
5) творчу біографію;
6) копію свідоцтва про народження конкурсанта/ів;
7) для вокальних груп – список колективу з датами народження дітей.
10.3. Протягом місяця жюрі та оргкомітет Фестивалю прослуховують надіслані
фонограми та передивляються відеозаписи. Конкурсанти, які будуть відібрані після 1-го туру,
отримують запрошення до 2-го відбіркового туру Фестивалю, який проводитиметься у місті
Києві.
10.4. Переможці 2-го відбіркового туру отримують запрошення до півфіналу конкурсу до
міста Скадовськ Херсонської області, де вони розіграють путівку до фіналу, призові місця та
Гран-прі.
10.5. Конкурс відбувається у 3-х номінаціях:
- солісти дівчата (виступ солістки під інструментальну фонограму);
- солісти юнаки (виступ соліста під інструментальну фонограму);
- вокальні групи (виступ групи під інструментальну фонограму);
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Конкурсанти змагатимуться у 6-ти вікових групах:
Вокалістки (6-10 років)
Вокалістки (11-13 років)
Вокалістки (14-16 років)
Вокалісти (6-11 років)
Вокалісти (12-16 років)
Групи (6-16 років)
10.6. Не мають права брати участь у вокальних конкурсах фестивалю «Чорноморські
Ігри»:
1. Володарі Гран-прі фестивалю «Чорноморські Ігри»;
2. Лауреати 1-ї премії фестивалю «Чорноморські Ігри», якщо вони не перейшли в іншу
вікову групу.

11. Терміни Фестивалю
1 березня – 1 квітня 2018 – прослуховування конкурсних пісень у запису
10-13 квітня 2018 – прослуховування виконання наживо у м.Києві
27 липня 2018 – півфінал (м.Скадовськ),
28 липня 2018 – фінал (м.Скадовськ),
29 липня 2018 – боротьба за Гран-прі та гала-концерт (м.Скадовськ)

12. Призовий фонд
12.1. Учасники Фестивалю отримують у подарунок сувенірну продукцію з символікою
Фестивалю та призи від партнерів.

13. Телерадіотрансляція
13.1. Трансляція фестивальних заходів може проводиться на підставі окремих угод між
Організаторами Фестивалю та телекомпаніями, радіокомпаніями.

14. Символіка
14.1. Фестиваль «Чорноморські Ігри» має власну символіку – емблему та гімн
Фестивалю.

15. Право власності
15.1. Засновник Фестивалю, керуючись чинним законодавством України, оголошує, що
всі друковані матеріали, аудіо-, відео-, кіноматеріали, створені в рамках Фестивалю і під час
його проведення є власністю ТОВ «Таврійські Ігри».
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15.2. Символіка, найменування та знак для товарів і послуг Фестивалю є власністю ТОВ
«Таврійські Ігри» і можуть використовуватись третіми особами в комерційних і рекламних
цілях тільки з письмового дозволу ТОВ «Таврійські Ігри».
Це Положення набирає чинності з дня його затвердження.

