УМОВИ
проведення міського творчо-мистецького фестивалю
«ВАТРА», приуроченого Дню Пам’яті Героїв Небесної Сотні
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ
Метою міського творчо-мистецького фестивалю «ВАТРА», приуроченого Дню
Пам’яті Героїв Небесної Сотні є реалізація абзацу шостого статті 13 Закону України
«Про оборону України», Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військовопатріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військовопатріотичного виховання», Стратегії національно-патріотичного виховання,
затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019, наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), з метою національнопатріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
Міський творчо-мистецький фестиваль «ВАТРА», приурочений Дню Пам’яті
Героїв Небесної Сотні (далі – Фестиваль) покликаний
 вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні;
 активізувати національно-патріотичне виховання учнівської молоді столиці,
пошук та розкриття юних талантів, формування в учнівської молоді активної
життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному і культурному житті
України;
 сприяти збереженню національної пам’яті, підготовці до конкурсних етапів
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»);
 формувати в учнівської молоді почуття національної гідності, патріотизму,
причетності до історії та сьогодення України;
 формувати комунікативні навички, соціалізацію;
 виявляти талановитих юних артистів і популяризувати їх творчість.
2. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ
До участі у Фестивалі запрошуються учнівські колективи (рої) закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських організацій
м. Києва.

Вікова категорія учасників Фестивалю:
 старша вікоа група – 15-17 років.
 середня вікова група –11-14 років.
 молодша вікова група – 6-10 років.
Склад колективу кожної вікової групи: 5-8 учасників незалежно від статі, 1
керівник.
3. ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації); КПНЗ «Київський центр дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (далі –
Заклад, КПНЗ «КЦДЮТКВПВ»).
Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює Заклад.
4. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
Фестиваль проводиться з 19 лютого по 4 березня 2021 р. на площинах
Інтернету: https://www.facebook.com/uacenter.info; http://www.uacenter.info.
5. УМОВИ ТА ПЕРЕБІГ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
З 19 по 24 лютого 2021 р. команди надсилають на електронну адресу:
nvpv2020@ukr.net заявку (Додаток), програму, сценарій в форматі документу
Microsoft® Word та відеороботу (не більше однієї відеороботи від колективу в
кожній віковій категорії) з позначкою “Заявка, програма, сценарій та відеоробота
Команди … на участь у фестивалі “Ватра”. Заявки, які не відповідають встановленій
формі, не приймаються.
З 25 лютого по 4 березня 2021 р. відеороботи оприлюднюються (почергово – по
мірі надходження), відсуджуються суддівською колегією, а також голосуються
вподобайками
на
сторінці
Закладу
у
Фейсбуці
(https://www.facebook.com/uacenter.info).
Вимоги до відеоробіт:
 Відзнято одним файлом без монтажу, без накладання музики, текстів та
фільтрів;
 формат AVI, MP4;
 тривалість до 10 хвилин;
 кількість учасників, зафіксованих у відеороботі – від 5 до 8 осіб;
Відеороботи, які перевищують зазначені часові рамки, беруть участь поза
конкурсом.
Номінації відеоробіт:
 «Літературна творчість»;

 «Музичне мистецтво»;
 «Хореографічне мистецтво».
Відеоробота колективу однієї вікової групи бере участь лише в одній
номінації.
Жанр: художнє слово, українська пісня, хореографічна композиція.
Використовується музичний супровід (народні музичні інструменти та електронні
музичні записи).
Вимоги до програмки:
 Формат А-4 Microsoft® Word обсягом до 1 сторінки;
 назва колективу;
 назва композиції;
 номінація;
 зміст композиції.
Вимоги до сценарію:
 Формат А-4, Microsoft® Word.
Експертне журі дискваліфікує відеороботи, які суперечать загальновизнаним
моральним і культурним цінностям, містять в собі розпалювання міжрасової або
міжнаціональної ворожнечі, суперечать чинному законодавству України. Роботи
мають бути якісні та не порушувати авторське право.
Рішення Експертного журі є остаточним.
Обробка персональних даних учасників Фестивалю здійснюється з дотриманням
вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Організатор Фестивалю не несе відповідальності за несвоєчасне отримання,
втрату або пошкодження матеріалів та повідомлень, що направляються на
Фестиваль.
Довідкова інформація: Петренко Богдан Андрійович, (044)-529-31-18, (066)-36993-21, завідувач відділу національного та військово-патріотичного виховання КПНЗ
«КЦДЮТКВПВ».
6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Автори найкращих та найоригінальніших відеоробіт будуть відзначені
грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» (за рішенням організаторів). Окремі вихованці
або колективи можуть бути відзначені додатково.
Додатково проводиться Інтернет-голосування з визначення найкращої роботи
на думку Інтернет-спільноти (у межах відведеного терміну). Для цього відвідувачі
та учасники ставлять позитивні вподобайки під публікаціями відеоробіт на сторінці
Фейсбук Закладу (https://www.facebook.com/uacenter.info/).

7. ФІНАНСУВАННЯ
Розробка та підготовка матеріалів на Конкурс здійснюється за рахунок
закладів освіти, установ, організацій, що надсилають матеріали, та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Нагородження переможців та призерів Конкурсу здійснюється за рахунок
коштів Закладу та інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством.
ЗАЯВКА
на участь у міському творчо-мистецькому фестивалі
«ВАТРА», присвяченому Дню Пам’яті Героїв Небесної Сотні

від колективу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(заклад освіти, район)
Вікова категорія _____________________________________________________
Номінація ________________________________________________________

№
з/п
1.
2.
…
9.

Прізвище, ім’я,
по батькові

Рік
народження

клас

Семеренко Микола Васильович – керівник команди, посада, контактний
телефон.

Директор

_____________
(підпис )

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

