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ПОЛОЖЕННЯ
про обласний фестиваль ігрових програм ,,Грайлик”

]. Загальні положення
1.1. Положення про обласний фестиваль ігрових програм ,,Грайлик” (далі

- Положення) визначає порядок організації та проведення обласного фестивалю
ігрових програм ,,Грайлик” (далі - Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводиться з метою пропаганди організації культурного
дозвілля, розвитку та збагачення традицій національної ігрової культури,
естетичного виховання та духовного розвитку молодого покоління.

1.3. Основними завданнями Фестивалю є:
ознайомлення з кращими зразками національних та сучасних ігор;
виявлення талановитих сценаристів, режисерів, ведучих ігор та ігрових

програм;
пошук нових форм культурно-дозвіллєвої діяльності;
інтелектуальне і творче збагачення;
обмін творчими здобутками;
зміцнення культурних зв'язків, підтримка позитивного іміджу

організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності.

1.4 Фестиваль проводиться департаментом культури Закарпатської
обласнш державнш адміністрації (далі - Департамент), комунальним вищим
навчальним закладом ,,Ужгородський коледж культури і мистецтв”
Закарпатської обласної ради (за згодою) щороку.

15. Департамент оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
оголошення про проведення Фестивалю, умови та порядок його проведення.

1,6. Строки і місце проВедення Фестивалю визначаються наказом
' Департаменту на відповідний рік.
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1.7. Координацію роботи з підготовки, організації та проведення
Фестивалю здійснює комунальний вищий навчальний заклад ,,Ужгородський
коледж культури і мистецтв” Закарпатської обласної ради (за згодою).

ІІ. Порядок проведення та умови участі у Фестивалі
2.1. У Фестивалі можуть брати участь творчі колективи до 6-ти осіб та

окремі учасники із Закарпатської області, які займаються культурно-
дозвіллєвою діяльністю, незалежно від відомчого підпорядкування (далі -
учасники). Вік учасників необмежений.

2.2. Фестиваль є конкурсним та проводиться у номінаціях:
кращий авторський твір;
краща режисура;
краще музичне оформлення;
краще художнє оформлення;
творчий пошук, оригінальність;
кращий ведучий;
краще використання народних мотивів;
краща гра.

23. На Фестивалі учасники представляють конкурсний виступ - ігрову
програму тривалістю до 20 хвилин зі своїм реквізитом і музичним супроводом.

2.4. Порядок виступів учасників встановлюється жеребкуванням.
Порядковий номер учасника зберігається до завершення Фестивалю.

25. Для участі у Фестивалі учасники подають, відповідно до
встановлених строків, заявку, згідно з додатком.

2.6. Заявка надсилається на адресу комунального вищого навчального
закладу ,,Ужгородський коледж культури і мистецтв” Закарпатської обласної
ради: 88015 м.Ужгород, вул.Минайська 38/80, або на адресу електронної
пошти: ииЬеогосіКІст©8таі1сощ

2.7. Заявки, що подані з порушенням встановлених строків, не
розглядаються.

ІІІ. Журі Фестивалю
З.І. З метою об”єктивного оцінювання конкурсних виступів учасників та

визначення переможців Фестивалю Департаментом утворюється журі, до
складу якого входять відомі діячі культури та мистецтва, представники
комунального закладу ,,Обласний організаційно-методичний центр
культури” Закарпатської обласної ради (за згодою), комунального вищого
навчального закладу ,,Ужгородський коледж культури і мистецтв”
Закарпатської обласної ради (за згодою) та Департаменту.



3.2. Персональний склад журі затверджується наказом Департаменту на
строк проведення Фестивалю у кількості не менше ніж 5 осіб.

33. До складу журі входять голова, члени журі та відповідальний
секретар, який бере участь у роботі журі без права голосу.

3.4. Відповідальний секретар веде протоколи засідань журі, а після
закінчення Фестивалю передає протоколи засідань та оціночні відомості у
Департамент.

3.5. До складу журі не можуть входити представники учасників
Фестивалю. Склад журі формується після завершення прийому заявок на участь
у Фестивалі.

3.6. Засідання журі вважається повноважним у разі присутності на ньому
не менше двох третин від його затвердженого складу.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосували більше
половини присутніх на засіданні членів журі.

ІУ. Визначення та нагородження переможців Фестивалю
4.1. Оцінювання конкурсних виступів учасників здійснюється за такими

критеріями:
актуальність представлених програм;
професійність, артистичність ведучих програм;
вміння працювати з аудиторією;
якість підбору ігрового матеріалу.

4.2. Кожен критерій оцінюється за 10-бальною шкалою, що
відображається членами журі в оціночних відомостях.

4.3. Рішення про визначення переможців Фестивалю приймається журі,
відповідно до кількості набраних учасником балів, шляхом відкритого
голосування.

4.4. За підсумками конкурсних виступів журі визначає володаря Гран-прі
Фестивалю, по одному переможцю І, І], Ш ступенів та по одному переможцю у
кожній номінації.

4.5. Результати проведення Фестивалю оформлюються протоколом
засідання журі, в якому зазначаються підсумки голосування. Протокол
підписують голова, відповідальний секретар та члени журі, які брали участь у
засіданні. Протоколи засідань журі та оціночні відомості зберігаються у
Департаменті протягом трьох років.
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4.6. Переможці нагороджуються дипломами лауреатів Фестивалю, які
підписують директор департаменту культури Закарпатської обласної державної
адміністрації та голова журі, а також призами. Інші учасники нагороджуються
дипломами та подяками за участь у Фестивалі.

4.7. Результати Фестивалю оприлюднюються на офіційному веб-сайті
департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації.

У. Фінансове забезпеченняФестивалю
5.1. Фінансування підготовки та проведення Фестивалю здійснюється за

рахунок коштів, передбачених департаменту культури Закарпатської обласної
державної адміністрації для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва
в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Закарпатської обласної
ради від 22 грудня 2015 року М.) 92.

5.2. Витрати на відрядження учасників здійснюються за рахунок сторони,
що відряджає.

Заступник начальника управління -
начальник відділу мистецтв, закладів
та установ управління мистецтв,
культурно-освітніх закладів та установ
департаменту культури Закарпатської
обласноїдержавної адміністрації Н. М. Токарчик



Заявка

Додаток
до Положення про обласний
фестиваль ігрових програм
,,Грайлик” (пункт 2.5. розділу ІІ)

на участь у обласномуфестивалі ігрових програм ,,Грайлик”

Назва колективу/ прізвище,
ім”я, по батькові окремого
учасника

Назва, адреса, телефон
закладу/установи, яку
представляє учасник

Прізвище, ім”я, по батькові та
контактний телефон керівника
учасника

Коротка інформація про
творчу діяльність учасника

Назва ігрової програми,
автор сценарію, режисер

Тривалість конкурсного
виступу

Потреба у технічному
забезпеченні виступу
(встановлення декорацій,
озвучування, освітлювання)

Керівник

« » року

(ПІБ) (підпис)


