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ПОЛОЖЕННЯ
про ІV відкритий дитячо-юнацький фестиваль чорнобильської пісні
«Пам’ять Чорнобиля»
І. Загальні положення
1.1. Фестиваль пісні «Пам’ять Чорнобиля» (далі фестиваль) проводиться з
нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС.
1.2. Засновниками та організаторами фестивалю є Лубенська міська
громадська організація інвалідів «Ветерани Чорнобиля», Центр суспільних
ініціатив Володимира Пилипенка.
Фестиваль проводиться за підтримки виконавчого комітету Лубенської
міської ради, народного депутата України Анастасії Ляшенко .
II. Мета та завдання фестивалю
2.1. Головна мета фестивалю — вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
2.2. Завдання фестивалю:
- активізація Чорнобильського руху;
- патріотичне виховання молоді, виховання любові до рідного краю, поваги до
старших поколінь;
- об’єднання талановитих школярів і студентів навчальних закладів та інших з
метою підняття поваги в суспільстві до чорнобильців-ліквідаторів;
- пошук, розкриття та підтримка творчих здібностей композиторів, піснярів,
виконавців авторської пісні.
- створення сприятливих умов для прояву та реалізації творчого потенціалу
дітей та підлітків, спілкування однолітків, творчого простору для діалогу між
поколіннями в процесі підготовки до Фестивалю;
- розвиток навичок та здібностей дітей у різних видах та жанрах мистецтва та
прикладного, декоративно-ужиткового мистецтва;
– популяризація м. Лубен на теренах України та за її межами.

Порядок та умови проведення фестивалю
3.1. Фестиваль проводиться у м. Лубни 7 грудня 2021 року: конкурсна
програма фестивалю та церемонія нагородження призерів та переможців.
3.2. До участі у фестивалі запрошуються вихованці та учні закладів загальної
середньої, позашкільної
та
професійно-технічної
освіти
Лубенської
територіальної громади Лубенського району та інших регіонів віком від 6 до
18 років, включно, а саме:
солісти, ансамблі малих форм (дуети, тріо, квартети), вокальні ансамблі
(кількісний склад - до 12 осіб).
На конкурсі виконуються пісні — обов’язково на Чорнобильську тематику.
3.3. Максимальна кількість учасників у колективі необмежена.
3.4. Фестиваль проводиться за номінаціями:
«Краща авторська пісня»;
«Кращий соліст-вокаліст»;
«Кращий музичний колектив».
Тривалість виступу не перевищує 10 хвилин.
Вікові категорії:
- молодша група - 6-12 років;
- старша група -13-18 років.
3.5. Заявки на участь у фестивалі конкурсанти надають з 20 жовтня по 20
листопада 2021 року за формою:
назва колективу, виконавця; номінація, жанри, твори; керівник (П.І.Б.
контактні телефони); інформація про учасників (кількість, мінусовки на флешносіях, тощо);
3.6. Для оцінки виступів учасників та оцінки художніх робіт конкурсів у
складі фестивалю, визначення його переможців, оргкомітет затверджує журі.
3.7. Усі учасники фестивалю нагороджуються дипломами фестивалю,
переможці у номінаціях - цінними подарунками. Визначається приз глядацьких
симпатій та Гран-прі. Також запроваджена відзнака за краще художнє
висвітлення подвигу учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, яка
визначається колективним рішенням учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, які є одними із засновників фестивалю.
В рамках фестивалю проходить:
поетичний конкурс «Поезія катастрофи», в якому беруть участь поети
та читці.
На конкурс надсилаються вірші на чорнобильську тематику до 20 листопада
2021 року. Поетичний конкурс проводиться за номінаціями:
«Кращий поет»;
«Кращий декламатор»
конкурс дитячого малюнку «Чорні крила біди», проводиться серед
художніх студій (шкіл) та закладів загальної середньої освіти окремо. Роботи
виконуються у довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери,
фарби) на форматі A-З.
Роботи іншого формату розглядатись не будуть.

У нижньому куті роботи на етикетці розміром 8x4 зазначається
у друкованому вигляді назва роботи, прізвище, ім'я та вік автора, назва
навчального закладу. Етикетка не повинна закривати малюнка.

Малюнки надсилаються до 20 листопада 2021 року включно.
Малюнки учасників не повертаються і є власністю фестивалю.
III. Фінансове забезпечення фестивалю
4.1. Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок коштів,
виділених засновниками та спонсорами, та інших джерел, передбачених
чинним законодавством.
4.2. Для підготовки та проведення фестивалю можуть залучатися також
благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, які не
заборонені законодавством України.
Адреса оргкомітету:
37500
Полтавська область, місто Лубни,
проспект Володимирський, 12
e-mail: lubny_veteranychernobyl@ukr.net
Журі фестивалю:
До складу журі фестивалю входять кваліфіковані фахівці.
Фестиваль оцінюється журі за 10-ти бальною шкалою.
За результатами голосування, складається рейтинг і розподіляються
місця. Як правило - це I, II, III місце в кожному жанрі.
Журі залишає за собою право коригувати програму і виступи учасників
фестивалю. Рішення журі приймається колегіально, більшістю голосів та не
підлягає оскарженню.

ЗРАЗКИ ЗАЯВОК
ЗАЯВКА на участь у пісенному конкурсі
1.Номінації: «Краща авторська пісня»;
2.Номінація«Кращий соліст-вокаліст»;
3.Номінація «Кращий музичний колектив».

№
п/п

Прізвище та
ім’я
учасника або
назва колективу

Вік
учасника
(учасників)

Назва
твору

Автор
слів та
музики

Назва
навчального
закладу

ЗАЯВКА на участь у поетичному конкурсі «Поезія катастрофи»:
1. Номінація: «Кращий поет»;
2. Номінація: «Кращий декламатор».

Керівник та
контактний
телефон

Адреса
навчаль
ного
закладу

№
п/п

Прізвище та
ім’я
учасника

Вік
учасн
ика

Назва
твору

Автор твору

Назва
навчального
закладу

Керівник та
контактний
телефон

Адреса
навчально
го
закладу

ЗАЯВКА на участь у конкурсі дитячого малюнку “Чорні крила біди” :
№
п/п

Прізвище та
ім’я
учасника

Вік
учасника

Назва
твору

Назва
навчального
закладу

Керівник та
контактний
телефон

Адреса
навчального закладу

