Положення
Фестивалю Талантів
«Ultra Talent Fest 2020»
Організатори: МОМГО «Перлина»
Мета конкурсу: Пошук та підтримка творчо обдарованої молоді,
стимулювання підвищення рівня суспільної активності молоді, сприяння
формуванню активної життєвої позиції серед молоді.
Micцe проведення: с.Трихати, Миколаївської області
Дата проведення: 22-23 серпня 2020року.
Фінансові умови фестивалю:
Даний захід проводиться на некомерційній основі. Внески учасників, які
здійснюються фізичними особами, фізичними особами-підприємцями,
юридичними особами, використовуються на організацію та розвиток
фестивалю.
Організаційний внесок становить:
• Соло – 100 грн за один номер, кожен наступний виступ у цьому жанрі має
знижку 50%.
• Дует – 200 грн за один номер, кожен наступний виступ у цьому жанрі має
знижку 50%.
• Тріо – 300 грн за один номер, кожен наступний виступ у цьому жанрі має
знижку 50%.
• Квартет – 400 грн за один номер, кожен наступний виступ у цьому жанрі
має знижку 50%.
• Ансамблі – 500 грн за один номер, кожен наступний виступ у цьому
жанрі має знижку 50%.
В суму організаційного внеску входить : один диплом на один номер та інші
затрати фестивалю (журі, сцена і т.д.)
Учасники «Ultra Talent Fest 2020» отримають дипломи, а переможцям
номінацій Гран-Прі будуть вручені плакетки та подарунки.
Якщо Ви бажаєте щоб кожен учасник масового номеру отримав диплом, він
коштуватиме 10грн/шт, якщо Ви бажаєте отримали медаль, вона коштуватиме
50грн/шт, якщо Ви бажаєте замовити плакетку Лауреата або додаткову
плакетку для колективу чи учасників, вона коштуватиме 300 грн/шт.

Передоплата в розмірі 50 % не менше ніж за 10 днів до початку фестивалю.
Організатори фестивалю за бажанням учасників допомагають розмістити
учасників, керівників та батьків в готелях.
Основні завдання фестивалю:
• Виявити творчо обдарованих молодих людей;
• Створити банк даних (реєстр) талановитої молоді Миколаївської області;
• Створити банк даних (реєстр) талановитої молоді України ;
• Популяризація сучасної молодіжної естрадної культури;
• Підтримка молодіжної ініціативи
Терміни подачі заявки:
Подати заявку Ви можете до 20 серпня 2020 року.
До участі у фестивалі допускаються:
•
•
•
•
•
•

Колективи та артисти оригінального жанру
Колективи, гурти, артисти вокального жанру;
Колективи, ансамблі, артисти різноманітних танцювальних напрямків.
Колективи, артисти та гурти інструментального жанру
Колективи, артисти та гурти театрального мистецтва
Колективи, навчальні центри, які працюють над створенням медіа
продуктів
• Та таланти у інших напрямках мистецтва
Перш ніж потрапити у фестиваль треба:
• Заповнити анкету на сайті https://trykhatyfest.com.ua/
На фестиваль повинні бути запропоновані один і більше номерів, на вибір
учасника.
Фестиваль проходить в два дні:
1 день фестивалю – 22 серпня:
11:00-13:00 – інструментальне мистецтво,
13:00-15:00 – хореографія,
15:00-17:00 - циркове мистецтво,повітряна гімнастика,
17:00-18:00 – нагородження.
2 день фестивалю – 23 серпня:
11:00-13:00 – театральне мистецтво,
13:00-15:00 – вокальне мистецтво,
15:00-16:00 – нагородження.

Якщо Вашого жанру немає у списку, позначте при реєстрації відповідь «інше»,
з Вами зв’яжеться адміністратор фестивалю для уточнення жанру.
Учасники діляться на групи згідно напрямку мистецтва. В різний час проходять
відкритті для глядачів фестивальні дні-концерти за напрямками. Всі учасники
мають право показати по одному найкращому номеру. Учасники виступають в
тому порядку, який запропонувала режисерська група фестивалю. Учасників
оцінює оргкомітет фестивалю та члени журі.
Основні номінації:
• «Учасник Ultra Talent Fest 2020»
• «Дипломант Ultra Talent Fest 2020»
• «Лауреат Ultra Talent Fest 2020»
• «Гран Прі Ultra Talent Fest 2020»
Всі ці номінації, розділяються за напрямками, стилями, жанрами та
віковими категоріями.
Вікові категорії:
• Малюки 5-6 років
• Молодша вікова категорія 7-9 років
• Середня вікова категорія 10-14 років
• Старша вікова категорія 15-21 рік
• Дорослі 22 роки і старше
• Змішана вікова категорія
Вимоги до учасників:
• Кожен номер не має перевищувати 5 хвилин
• Дозволено використовувати «бек-вокал»
• Дозволено використовувати живі інструменти
• Дозволено використовувати допомогу колективів підтримки
(підтанцовка, помічники, оркестри та тощо)
• Дозволено використовувати будь якій носій для фонограми
• Обов’язково попередити про елементи свого номеру та його
наповнення
• Обов’язково перевірити звукові доріжки та обладнання для номеру
• Надавати повну інформацію про себе, або колектив та про особливості
номера
Журі фестивалю:

До журі фестивалю входять тільки спеціалісти різних напрямків культури та
шоу бізу. Рішення журі остаточне та обговоренню не підлягає.

Критерії оцінювання:
• загальне враження (максимум 10 балів)
• техніка виконання (максимум 10 балів)
• акторська майстерність (максимум 10 балів)
• музичний супровід (максимум 10 балів)
• оригінальність виконання та інтерпретація (максимум 10 балів)
• естетика костюмів і реквізиту (максимум 10 балів)
РАЗОМ: максимум 60 балів від одного члена журі.
Нагородження:
Об’являються лауреати, гран прі та інші номінації фестивалю
Відповідальні за реалізацію фестивалю:
• Коняєва Євгенія Михайлівна, голова МОМГО «Перлина»
• Нерода Андрій Віталійович, директор «M-Star Production»
Організації відповідальні за реалізацію фестивалю:
• ГО «Перлина»
Реквізити для гривневих платежів
Найменування отримувача: МОМО ПЕРЛИНА ГО
Код отримувача: 36578505
Рахунок отримувача: UA073266100000026008054101564
Назва банку: МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
За організацію участі у фестивалі талантів "Ultra Talent Fest"
ОБОВ’ЯЗКОВО у платежі вказати за яких учасників або за який колектив
робиться внесок та після проведення передоплати або повного внеску
переслати фото чека або скриншот адміністратору.

