
27 березня 2021 
м.Житомир  
 
На конкурс запрошуються дитячі, 
юнацькі і дорослі творчі колективи, а 
також індивідуальні виконавці. Для участі 
необхідно подати заявку не пізніше 7 
днів до початку конкурсної програми.  
 

✔ Всі сольні виконавці отримають 

дипломи та кубки; 

✔ Всі колективи отримують кубки та 

кожен учасник медаль та диплом;  

✔ Дипломами нагороджуються всі 

керівники колективів; 

✔ Комісійні знижки викладачам; 

✔ Професійні журі; 

✔ Фото звіт конкурсної програми; 

✔ Якісний, професійний звук та світло 
 
                          Вікові категорії: 
 
1 категорія – 3 – 6 років;  
2 категорія – 7 – 10 років;  
3 категорія – 11 – 14 років; 
4 категорія – 15 – 18 років;  
5 категорія – 19 і більше (аматори / 
професіонали);  
6 категорія – змішана (дитяча / доросла) ;  
7 категорія – викладачі  
 
УВАГА! 
Окрема категорія «Початківці» - учасники, 
які займаються не більше одного року, 
оцінюються окремо в кожній віковій 
категорії. 
Вікових обмежень немає!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Склад учасників: 

 
● соло;  
● дует – 2 уч.;  
● тріо – 3 уч.;  
● квартет – 4 уч.; 
● мала група – 5 – 9 уч.;  
● середня група – 10 – 18 уч.;  
● велика група – 19 і більше. 
 
Прийом заявок до 20 березня 2021 року 
Заявка на участь заповнюється онлайн на 
нашому сайті або  
за посиланням (вайбер, телеграм) 

Організатор 

Громадська організація “Бренд” 
Анастасія Тарковська 

Контактна інформація 

Телефон / Viber / 
Telegram 

(097) 56 40 659 

Сайт  brand.zt.ua 

Facebook / 
Instagram  

@brand.fest.ua 

Час та місце проведення 

27 березня 2021 
року 
9.30 початок 
реєстрації  
10.00 початок 
конкурсної 
програми  
 

м.Житомир 
провулок 
Скорульського 5 
“Навколокультурн
ий простір” 



 

 

 
 

 
 

Вокал  - академічний вокал;  
- естрадний вокал; 
- джазовий вокал;  
- народний вокал; 
- авторська пісня; 
- вокально - 
хореографічна 
композиція; 

▪ На конкурс подається 
один номер в обраній 
номінації; 
▪Тривалість номеру не 
більше 5 хвилин;  
▪ Музика відправляються 
разом з анкетою, 
обов’язково підписувати 
прізвище/назва колективу 
– назва твору;  
▪ В день виступу потрібно 
мати при собі копію 
фонограми на флеш-носії;  
▪ Зміна в програмі, наданої 
на конкурс не 
допускається;  
▪ На другий номер в 
обраній номінації знижка 
15 %;  
▪ Кожен виступ оцінюється 
окремо.  
 

✔ Техніка 
виконання, 
максимальна 
оцінка 10 балів; 
✔ Образ 
(зовнішній вигляд, 
костюм, 
відповідність 
обраного стилю, 
постановка 
номеру) 
максимальна 
оцінка 10 балів; 
✔ Артистизм 
(подача, 
оригінальність, 
сценічна 
поведінка) 
максимальна 
оцінка 10 балів; 

Хореографія  - сучасна хореографія;  
- естрадний танець;  
- танці народів світу;  
- класична 
хореографія;  
- бальні танці;  
- стилізація народного 
танцю;  
- східні танці; 
- інше... 

Інструментальна 
музика 

-сольне виконання; 
-авторський твір; 
-музичний гурт; 
-інструментальні 
ансамблі; 
-оркестр; 
-інше... 

Театральне 
мистецтво 

-художнє читання; 
-мініатюри; 
-ляльковий театр; 
-театр танцю; 
-театр тіней; 
- інше... 



 

Нагородження  
● нагородження конкурсантів проводиться за номінаціями , складом учасників, 

віковими категоріями; 
● кращий колектив або виконавець отримують ГРАН-ПРІ фестивалю (в кожній 

номінації окремо); 
● допускається дублювання призових місць за результатами конкурсу; 
● всі сольні виконавці, дуети, тріо нагороджується кубками та дипломами; 
● кожен колектив отримує кубок, кожен учасник медаль та диплом; 
● усіх керівників колективу відзначають дипломами; 
● ПРИЗ ГЛЯДАЦЬКИХ СИМПАТІЙ отримує виконавець або колектив. який набере 

найбільшу кількість лайків та коментарів в соціальних мережах (під час конкурсу 
відео будуть опубліковані на нашому інстаграм)  

 

 
 

ЖУРІ: 
★ конкурсну програму оцінює журі за 10 бальною шкалою; 
★ за результатами голосування складається рейтинг і розподіляються місця по всіх 

жанрах, вікових категоріях та складом учасників; 
★ остаточний склад журі затверджується за 10 днів до початку фестивалю; 
★ рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 
Умови участі: 

 
1. Для участі необхідно заповнити онлайн заявку учасника українською мовою; 
2. Заявка на кожен номер заповнюється окремо; 
3. Подача здійснюється не пізніше ніж за 7 днів до початку конкурсної 

програми; 
4. Реквізити на оплату конкурсного взносу ви отримаєте на вайбер або 

телеграм після підтвердження заявки на участь; 
5. Заявка вважається прийнятою після сплати реєстраційного внеску; 



 
Фінансові умови проведення: 

 
Фестиваль не є комерційним заходом. 

Оргкомітет формує фестивальний фонд за рахунок реєстраційних внесків учасників 
фестивалю та спонсорських коштів. 

 
Реєстраційний внесок: 

 

 
- реєстраційний внесок сплачується не пізніше ніж за 7 днів до конкурсної 

програми; 
- реквізити ви отримаєте після заповнення та підтвердження заявки; 
- обов'язково повідомте організаторів про оплату благодійного внеску;  

 
До уваги керівників: 
 
На конкурсах ГО “БРЕНД” керівники колективів та сольних виконавців отримують 
КОМІСІЙНУ ВИНАГОРОДУ  у розмірі 10% (соло, дуети, тріо) та 20% для колективів. Знижка 
діє при умові участі від 10 осіб однієї школи, викладача, студії, тощо. 
 
Для отримання винагороди, потрібно заповнити додаткову форму після подачі всіх 
заявок. 
 

- У разі відмови конкурсанта від участі у фестивалі пізніше, ніж за 7 днів до його 
початку - оргкомітет залишає за собою право не повертати будь-які внески, які 
здійснені учасником. 

- Проходити реєстрацію на фестивалі необхідно не пізніше ніж за 1 годину до 
виступу; 

- За 2 - 3 дні до конкурсу вам буде повідомлена програма конкурсу, час виступів та 
нагородження. 

   

Соло (1 учасник)  600 грн. з учасника 

Дует (2 учасники)  350 грн. з учасника 

Тріо (3 учасники)  300 грн. з учасника 

Квартет (4 учасники)  270 грн. з учасника 

Малі форми (від 5 до 9 осіб)  250 грн. з учасника 

Середні форми (від 10 до 18 осіб)  220 грн. з учасника 

Великі форми (від 19 осіб)  200 грн. з учасника 


