ПОЛОЖЕННЯ
про міжнародний дитячий фестиваль “United Kids Festival” - 2022

1. Про фестиваль
1.1. «United Kids Festival» – наймасштабніший та найпрестижніший
міжнародний дитячий фестиваль. У фестивалі беруть участь талановиті
діти у віці від 6 до 16 років. Фестиваль «United Kids Festival» дає можливість
багатьом дітям розкрити свій талант.
1.2. Фестиваль – це яскрава подія, яка включає:
• Вокальний конкурс в жанрі естрадної та народної пісні серед дітей;
• Музичне шоу за участю популярних зірок;
• Розважальну програму для гостей фестивалю.
2. Мета та задачі фестивалю
2.1. Головна мета фестивалю «United Kids Festival» – це підтримка
талановитих дітей.
2.2. Фестиваль є благодійним для його учасників (без грошових внесків).
2.3. Фінансове забезпечення фестивалю здійснюється за рахунок
благодійних організацій, меценатів, партнерів. А інформаційна підтримка
забезпечується шляхом залучення теле- та радіокомпаній та ЗМІ.
2.4. Організатори фестивалю звертаються з пропозиціями про
підтримку «United Kids Festival» до приватних компаній, міжнародних
організацій, фондів, меценатів, ЗМІ, в місцеві та центральні органи влади.
3. Оргкомітет та журі фестивалю
3.1. До складу оргкомітету та журі входять провідні фахівці в галузі
музичного мистецтва (викладачі з вокалу, композитори, музичні продюсери,
режисери та інші діячі культури).
4. Участники фестивалю
4.1. Брати участь у фестивалі «United Kids Festival» мають право діти
від 6-ти до 16-ти років включно.

5. Порядок проведення фестивалю
5.1. Фестиваль «United Kids Festival» проводиться 12.11.2022 у м.
Забже, Польща в сучасному концертному залі House of Music and Dance.
5.2. Фестиваль складається з трьох етапів відбору:
• Відбірковий тур 12.09 - 12.10.2022;
• 1й конкурсний тур - 12.11.2022;
• 2й конкурсний тур - 12.11.2022.
5.3. Для участі у відбірковому турі участники заповнюють електронну
форму заявки до 12.10.2022 року (включно). Організатори залишають за
собою право відмовити у прийомі заявки, якщо вона подана недостовірна
або неповної інформації про учасника.
5.4. Для участі вам необхідно:
• Підготувати дві конкурсні пісні - світовий хіт та рідною мовою учасника.
Тематика пісень повинна відповідати віку учасника та бути придатною до
дитячого формату фестивалю.
• Підготувати інструментальну фонограму. Тривалість конкурсної пісні
повинна складати не більше 3:00 хвилин.
• Записати відео двох конкурсних пісень в класі на занятті чи вдома.
Зберегти відео на власному Google Drive або YouTube каналі.
• Додати посилання на відео двох конкурсних пісень в заявці на сайті
фестивалю. Відео має бути відзнято не раніше, ніж за півроку до моменту
подачі заявки.
• В заявці вказати дані учасника та батьків/керівника, прикріпити свідоцтва
про народження участника або його ID картка.
• Написати в заявці виконавців та назви пісень учасника.
5.5. У фестивалі змагаються участники 4х вокальний категорій:
• Діти 6-9 років
• Діти 10-12 років
• Діти 13-14 років
• Діти 15-16 років
5.8. Члени журі та оргкомітет фестивалю переглядають та оцінюють усі
заявки та матеріали. Учасники, які будуть відібрані, отримають запрошення
на участь у 1й конкурсний тур.
5.9. У першому конкурсному турі участники виконують одну пісню,
відібрану оргкомітетом фестивалю. В кінці кожної категорії за підрахунком
балів буде визначено переможців фіналістів - 12 учасників (претенденти на
1, 2 та 3 місця). Учасники-дипломанти, які не пройшли в другий тур
фестивалю отримують сувенірну продукцію символікою фестивалю, подяки
викладачам.
Фіналісти, які проходять у 2й конкурсний тур приймають участь у
змаганні за Гран-Прі фестивалю «United Kids Festival». Серед них буде
визначено 1-3 місця та Гран-Прі фестивалю. Фіналістам приготовано

сувенірну продукцію з символікою фестивалю «United Kids Festival», призи
від партнерів, а переможцям фестивалю будуть вручені грошові призи!
Також володар Гран-Прі отримає у подарунок авторську пісню від
композитора, музичного продюсера найрейтинговіших ТВ-шоу Голос Країни,
Голос Діти, Національного відбору України Eurovision Song Contest - Руслана
Квінти!
6. Символіка фестивалю
6.1. Міжнародний дитячий фестиваль «United Kids Festival» має свою
власну символіку та гімн фестивалю.
7. Право власності
7.1. Всі друковані, аудіо-, відео-, кіноматеріали, створені в рамках
фестивалю і під час його проведення є власністю Міжнародного дитячого
фестивалю «United Kids Festival».
7.2. Символіка, гімн, усі медіа матеріали можуть використовуватись
третіми особами в комерційних та рекламних цілях тільки з письмового
дозволу організаторів фестивалю «United Kids Festival».

