
Положення 
«Ultra Talent Fest 2021» 

 

Організатори: Миколаївська обласна молодіжна громадська організація  

«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, Миколаївська область 

 

 

Дата проведення: 21-22 серпня 2021 року 

 

 

Фінансові умови фестивалю: 

Захід проводиться на некомерційній основі. Внески учасників йдуть виключно 

на організацію та розвиток фестивалю, а також на виготовлення нагород. 

 

 

Організаційний внесок становить: 

100 грн з одного учасника (незважаючи скільки осіб в номері) за один номер.  

В суму організаційного внеску входить: один диплом та медаль за один номер 

та інші витрати фестивалю (журі, тощо). 

 

Учасники «Ultra Talent Fest 2021» отримають дипломи та медалі, а  переможцям 

номінацій Гран-Прі вручать плакетки. 

 

Передоплата в розмірі 50 % не менше ніж за 10 днів до початку фестивалю.  

Всі учасники та керівники «Ultra Talent Fest 2021» отримають браслети для 

знижок на майстер-класи та фуд-корт. 

 

 

Основні завдання фестивалю: 

• виявити творчо обдарованих дітей та молодь; 

• створити банк даних (реєстр) талановитої молоді Миколаївської області; 

• створити банк даних (реєстр) талановитої молоді України; 



• популяризувати сучасну молодіжну естрадну культуру; 

• підтримувати молодіжні ініціативи.  

 

 

Терміни подачі заявки: 

Подати заявку Ви можете до 11 серпня 2021 року. 

 

До участі у фестивалі допускаються: 

• колективи та артисти оригінального жанру; 

• колективи, гурти, артисти вокального жанру; 

• колективи, ансамблі, артисти різноманітних танцювальних жанрів; 

• колективи, артисти та гурти інструментального жанру; 

• колективи, артисти та гурти театрального мистецтва; 

• колективи, навчальні центри, які працюють над створенням медіа 

продуктів; 

• колективи, гурти, ансамблі та гурти інших напрямків мистецтва. 

 

 

Щоб стати учасником фестивалю треба: 

• заповнити анкету на сайті https://trykhatyfest.com.ua (в меню кнопка 

«Фестивалі» – Фестиваль талантів). 

 

На фестиваль можна запропонувати як один, так і більше номерів на вибір 

учасника. 

Якщо вашого жанру немає у списку, позначте у формі реєстрації  відповідь 

«інше». Незабаром з вами зв’яжеться адміністратор фестивалю для уточнення 

жанру. 

Учасники діляться на групи за видом та жанром мистецтва. Всі учасники 

можуть показати по одному найкращому номеру. Порядок виступів формує 

режисерська група фестивалю. Учасників оцінює оргкомітет фестивалю та 

члени журі. 

 

 

 

https://trykhatyfest.com.ua/


Основні номінації: 

• «Лауреат ІІІ ступеня»; 

• «Лауреат ІІ ступеня»; 

• «Лауреат І ступеня»; 

• «Гран-прі». 

 

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); 

• змішана вікова категорія. 

 

 

Фестиваль проходить в два дні: 

 

1 день фестивалю – 21 серпня: 

14:00-17:00 – Ultra Talent Fest (на сцені виступатимуть кращі колективи з 

різних міст України у різних жанрах, таких як: хореографія, вокал, 

інструментальна музика, оригінальний жанр, театральне мистецтво та 

гумор) 

17:00-18:00 – нагородження. 

 

2 день фестивалю – 22 серпня: 

12:00-14:00 – Ultra Talent Fest Folk (з нагоди святкування 30-річчя 

Незалежності України на сцену фестивалю вийдуть кращі фольклорні 

колективи півдня України) 

14:00-15:00 – нагородження. 

 

 

Вимоги до учасників: 

• хронометраж виступу – не більше 5 хвилин; 

• можна використовувати бек-вокал; 

• можна використовувати «живу» музику; 

• можна використовувати допомогу (наприклад, оркестр, підтанцьовка 

тощо); 

• можна використовувати будь-який носій для фонограми; 



• обов’язково завчасно попередьте про елементи номеру/-ів; 

• обов’язково завчасно перевірте звукові доріжки та обладнання для 

номеру/-ів; 

• обов’язково надайте повну інформацію про себе або колектив.  

 

 

Журі фестивалю 

До журі фестивалю входять спеціалісти різних напрямків культури та шоу-

бізнесу. Рішення журі остаточне та обговоренню не підлягає. Зі складом журі 

можна ознайомитися згодом на офіційному сайті фестивалю. 

 

Критерії оцінювання: 

Кожен член журі оцінює номер по 10-ти бальній шкалі.  

За сумою балів визначаються володарі І, ІІ, ІІІ місць. 

«Гран-прі» надається за рішенням оргкомітету та членів журі.  

 

 

Нагородження: 

Оголошуються лауреати, гран-прі та переможці в інших номінаціях фестивалю. 

 

 

 

Реквізити для гривневих платежів  

 

Найменування отримувача: МОМО ПЕРЛИНА ГО 

 

Код отримувача: 36578505 

 

Рахунок отримувача: UA073266100000026008054101564 

 

Назва банку: МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

Призначення платежу: Благодійний внесок на організацію фестивалю талантів в 

рамках  «Ultra Fest Trykhaty 2021» від (ПІБ учасника або назва колективу) 

 

Після проведення передоплати або повного внеску надішліть фото або 

скріншот операції адміністратору.  

 

Дякуємо за участь! 


