ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення правління ПАТ «НСТУ»
від 24.02.2020 № 175

ПОЛОЖЕННЯ
про відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних
музикантів – 2020»
1. Загальні положення
1.1. Міжнародний конкурс «Євробачення юних музикантів – 2020»
(далі – Міжнародний конкурс) проводиться з метою підтримки молодих
талантів у галузі класичної музики, заохочення розвитку духу міжнародного
змагання серед молодих виконавців.
Міжнародний конкурс – це сучасна високоякісна телерадіопередача,
створена під егідою Європейської мовної спілки (далі – ЄМС) спільно з
дійсними членами ЄМС.
1.2. Публічне
акціонерне
товариство
«Національна
суспільна
телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ «НСТУ») як член ЄМС та з метою
обрання представника від України для участі в Міжнародному конкурсі,
півфінал якого відбудеться 17 червня 2020 року, а фінал – 21 червня 2020 року
в м. Загребі (Хорватія), організовує та проводить відбір учасника
Міжнародного конкурсу (далі – Відбір).
1.3. Відбір проводиться ПАТ «НСТУ» відповідно до умов, передбачених
Положенням про відбір учасника міжнародного конкурсу «Євробачення юних
музикантів – 2020» (далі – Положення), та правил Міжнародного конкурсу.
2. Організатор Відбору
2.1. Організатором Відбору є ПАТ «НСТУ». Обрання представника від
України (учасника) на Міжнародний конкурс здійснює комітет з відбору
ПАТ «НСТУ» (далі – Комітет з відбору).
2.2. Комітет з відбору формується та затверджується ПАТ «НСТУ».
2.3. Комітет з відбору складається з 10 осіб:
– керівний склад (2 представники ПАТ «НСТУ»);
– експертний склад (8 авторитетних фахівців у сфері класичної
музики).
2.4. ПАТ «НСТУ» має право здійснювати заміни у складі Комітету.
2.5. Строки та етапи проведення Відбору визначаються Положенням.

3. Учасники Відбору
3.1. До участі у Відборі допускаються учасники, які мають відповідати
таким критеріям:
‒ громадяни України або особи, які офіційно проживають в Україні не
менше ніж 2 роки до дати фіналу Міжнародного конкурсу (21 червня
2020 року);
‒ особи віком не менше ніж 12 років і не більше ніж 21 рік на день
проведення фіналу Міжнародного конкурсу (народилися не раніше ніж
22 червня 1998 року та не пізніше ніж 21 червня 2008 року);
‒ особи, які навчаються з повним академічним навантаженням (не
професіонали);
‒ особи, які не були лауреатами міжнародного конкурсу «Євробачення
юних музикантів» в минулі роки.
3.2. Особа, яка подає заявку на участь у Відборі (її законний
представник – батьки або опікуни),
3.2.1. зобов’язується:
– дотримуватися вимог Положення та правил (умов) Міжнародного
конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час участі у Відборі;
– у разі визначення Комітетом з відбору учасника переможцем Відбору
укласти (забезпечити укладання) з ПАТ «НСТУ» договір про участь переможця
в Міжнародному конкурсі в строки, визначені Положенням;
3.2.2. гарантує, що:
‒ візьме участь у всіх етапах Відбору і в Міжнародному конкурсі в
установлені строки та відповідно до умов Положення, вимог ПАТ «НСТУ» та
ЄМС;
‒ не обмежена в можливості виїжджати за межі України в період
проведення Міжнародного конкурсу;
‒ не має як в минулому, так і на момент участі у Відборі або
Міжнародному конкурсі, будь-яких підстав, які можуть спонукати органи
державної влади країни-організатора Міжнародного конкурсу (Хорватія)
заборонити їй в’їзд до країни-організатора Міжнародного конкурсу відповідно
до чинного національного законодавства;
‒ не здійснювала концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких
публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами,
установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території
країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території
України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних
виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після
Відбору до дати фіналу Міжнародного конкурсу;

‒ не здійснювала в’їзд на територію / виїзд з території Автономної
Республіки Крим з порушенням законодавства України;
‒ поважатиме неполітичний характер Міжнародного конкурсу та не
робитиме будь-яких заяв для пропагування будь-якої організації, установи,
політичної справи, компанії, бренду, товарів або послуг у зв’язку з участю у
Відборі та в разі перемоги у Відборі – у Міжнародному конкурсі;
‒ здійснюватиме будь-які контакти
призначеним представником ПАТ «НСТУ».
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3.3. У разі перемоги у Відборі учасник гарантує:
– взяти участь у всіх офіційних заходах, організованих як ПАТ «НСТУ»,
так і ЄМС, зокрема протягом тижня Міжнародного конкурсу, з 15 до 21 червня
2020 року в м. Загребі;
– надати ПАТ «НСТУ» пропозиції щодо музичного репертуару, який
буде виконано учасником у півфіналі та фіналі Міжнародного конкурсу;
– під час участі в Міжнародному конкурсі виконати твори з музичного
репертуару, який був попередньо погоджений ПАТ «НСТУ» та ЄМС.
3.4. У разі невідповідності або порушення учасником Положення, правил
(умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час проведення
Відбору та/або відмови від підписання договору з ПАТ «НСТУ» про участь у
Міжнародному відборі учаснику буде відмовлено в участі у Відборі або його
участь у Відборі буде припинено.
4. Строки та етапи проведення Відбору
4.1. Відбір складається з чотирьох етапів:
І. Прийом Комітетом з відбору заявок на участь у Відборі – з 25.02.2020
по 11.03.2020 включно.
ІІ. Опрацювання Комітетом з відбору заявок на участь у Відборі,
визначення переможця Відбору – з 12.03.2020 по 17.03.2020 включно.
ІІІ. Укладання договору з переможцем Відбору щодо участі в
Міжнародному конкурсі – з 18.03.2020 по 25.03.2020 включно.
IV. Оголошення переможця Відбору – представника України на
Міжнародному конкурсі – з 26.03.2020 по 06.04.2020.
4.2. Оголошення про Відбір, це Положення та інформація про строки
Відбору розміщуються на вебсайті ПАТ «НСТУ».
5. Вимоги до заявки на участь у Відборі
5.1. З моменту оголошення Відбору всі охочі взяти в ньому участь
заповнюють та подають заявку про участь у Відборі на вебсайті ПАТ «НСТУ»

eurovision.ua/youngmusicians за формою, розміщеною на вказаному сайті.
Заявка повинна бути заповнена із зазначенням повної інформації, передбаченої
розділами 3 та 6 Положення.
5.2.

Заявка на участь у Відборі складається з:

‒ анкети учасника (додаток 1 до цього Положення), яка в разі подання
неповнолітнім учасником має бути заповнена одним із батьків
(опікунів / законних представників), а в разі подання повнолітнім учасником –
учасником особисто;
‒ скан-копії свідоцтва про народження
неповнолітнього учасника) або паспорта учасника;

учасника

(у

випадку

‒ фото учасника (відповідно до вимог, викладених у додатку 3);
‒ відеозапису виконання учасником твору в жанрі академічної музики з
використанням музичного інструмента на вибір учасника відповідно до вимог,
викладених у додатку 3.
5.3. Вибір учасником музичного твору в жанрі академічної музики та
музичного інструмента для заявки є довільним.
5.4. Твір, відеозапис виконання якого подається на Відбір, може не
увійти до музичного репертуару, який буде обрано для виконання на
Міжнародному конкурсі в разі перемоги учасника у Відборі.
5.5. Подання заявки на участь у Відборі є також згодою учасника та у
випадку
неповнолітнього
учасника
–
його
батьків
(законних
представників/опікунів) на використання ПАТ «НСТУ» поданих фото- та
відеоматеріалів учасника, зокрема їх розміщення на цифрових, теле-,
радіоплатформах ПАТ «НСТУ» (включаючи та не обмежуючись на
визначеному вебсайті, ютуб-каналі, сторінках у соціальних мережах тощо).
6. Визначення переможця Відбору
6.1. Після завершення строків приймання заявок Комітет з відбору
опрацьовує отримані заявки відповідно до графіка, вказаного в пункті 4.1.
6.2. Комітет з відбору керується у своїй
неупередженості, об’єктивності та справедливості.
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6.3. При розгляді заявок учасників Відбору Комітет з відбору керується
такими критеріями:
технічний діапазон і точність;
якість звучання;
музичність та інтерпретація;
комунікація (донесення до слухача, глядача).

6.4. Рішення про визначення переможця Відбору приймається керівним
складом Комітету з відбору за результатами розгляду заявок та отриманих
рекомендацій від експертного складу Комітету з відбору.
6.5. Учасника, визначеного переможцем Відбору, буде повідомлено про
це за контактними даними, вказаними в заявці. У строки, вказані в пункті 5.1
Положення, такому учаснику пропонується на підписання договір з ПАТ
«НСТУ» на участь у Міжнародному конкурсі. За умови підписання договору на
участь у Міжнародному конкурсі ПАТ «НСТУ» оголошує переможця в строки,
вказані в пункті 4.1.
6.6. Відбір вважається завершеним після укладання договору про участь у
Міжнародному конкурсі між ПАТ «НСТУ» та переможцем Відбору (особисто
або в особі батьків, законних представників, опікунів у випадку неповнолітньої
особи), який є підставою для подальшої підготовки та участі учасника Відбору
в Міжнародному конкурсі. Відмова учасника, який визначений переможцем
Відбору, укласти з ПАТ «НСТУ» договір на участь у Міжнародному конкурсі є
підставою для рішення про скасування результату Відбору та визначення
іншого переможця Відбору керівним складом Комітету з відбору.
7. Заключні положення
7.1. Уся необхідна інформація щодо заходів, етапів проведення Відбору,
результатів тощо розміщується в засобах масової інформації, а також на
вебсайтах ПАТ «НСТУ».
7.2. У разі будь-яких змін, які можуть бути внесені ЄМС стосовно правил
участі в Міжнародному конкурсі, зазначені зміни будуть внесені в це
Положення і будуть обов’язковими для виконання всіма учасниками Відбору і
ПАТ «НСТУ» як організатора та розпорядника Відбору.
7.3. ПАТ «НСТУ» має право відмовитися від проведення Відбору, якщо
проведення стало неможливим унаслідок обставин, які не залежать від
ПАТ «НСТУ».
Адреса:
ПАТ «НСТУ»
вул. Мельникова (Юрія Іллєнка), 42, м. Київ, 04119
Ел. адреса: eurovision@suspilne.media
press@suspilne.media

Додаток 1
до Положення про відбір

учасника міжнародного
конкурсу «Євробачення
юних музикантів – 2020»

Анкета учасника відбору на
міжнародний конкурс «Євробачення юних музикантів – 2020»
Для повнолітнього учасника:
Учасник
ПІБ_________________________________________________________________________________
Дата народження: число ________ місяць __________рік_________
Дані про навчальний заклад, в якому навчається учасник (назва, дата вступу, спеціальність)
___________________________________________________
Контактні дані
Адреса:
поштовий індекс ___________область_____________________________________________
Місто/селище ____________________вул._________________№ будинку/квартири_______
Телефон _____________________________
Email __________________________
Музичний твір
Назва твору _________________________________________________________________________
Автор твору _____________________
Тривалість ________
Музичний інструмент _______________________________________________________________
Інформація про оркестр (у разі надання запису виконання твору з оркестром)
___________________________________
☐ Я підтверджую, що не був лауреатом міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів» у минулому
☐ Я підтверджую, що ознайомився(-лась) з Положенням про відбір учасника на міжнародний конкурс
«Євробачення юних музикантів», зрозумів(-ла) його умови, підтверджую відсутність підстав та/чи обставин, які
суперечать умовам Положення та можуть в майбутньому поставити під сумнів мою участь, як у Відборі, так і в
Міжнародному конкурсі, та погоджуюсь виконувати всі вимоги та умови участі у Відборі.

Для неповнолітнього учасника:
Учасник
ПІБ_________________________________________________________________________________
Дата народження: число ________ місяць __________рік_________
Дані про навчальний заклад, в якому навчається учасник (назва, дата вступу, спеціальність)
___________________________________________________
Контактні дані батьків
ПІБ (мати)___________________________________________________________________________
ПІБ (батько)__________________________________________________________________________
Адреса:
поштовий індекс ___________область_____________________________________________
Місто/селище ____________________вул._________________№ будинку/квартири_______
Телефон _____________________________
Email __________________________
Музичний твір
Назва твору _________________________________________________________________________
Автор твору _____________________
Тривалість ________
Музичний інструмент _______________________________________________________________
Інформація про оркестр (у разі надання запису виконання твору з оркестром)
___________________________________
☐ Я, (батько/мати) або законний опікун учасника, підтверджую, що моя дитина, яка подає заявку на участь у
відборі, не була лауреатом міжнародного конкурсу «Євробачення юних музикантів» у минулому
☐ Я, (батько/мати) або законний опікун учасника, підтверджую, що ознайомився(-лась) з Положенням про
відбір учасника на міжнародний конкурс «Євробачення юних музикантів», зрозумів(-ла) його умови,
підтверджую відсутність підстав та/чи обставин, які суперечать умовам Положення та можуть в майбутньому
поставити під сумнів участь моєї дитини, як у Відборі, так і в Міжнародному конкурсі, та погоджуюсь
виконувати всі вимоги та умови участі моєї дитини у Відборі.

Додаток 2
до Положення про відбір
учасника міжнародного
конкурсу «Євробачення
юних музикантів – 2020»

Згода та гарантії, що надаються учасником та/або батьками (опікунами,
законними представниками) учасника для участі у відборі учасника на
міжнародний конкурс «Євробачення юних музикантів – 2020»
Заповненням та підписанням Анкети я підтверджую своє повне
розуміння, що національний відбір на участь у міжнародному конкурсі
«Євробачення юних музикантів – 2020» (далі – Відбір) організовується та
проводиться публічним акціонерним товариством «Національна суспільна
телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ «НСТУ») як членом ЄМС із метою
обрання за допомогою Відбору представника від України на міжнародному
конкурсі «Євробачення юних музикантів – 2020», півфінал якого відбудеться
17 червня 2020 року та фінал – 21 червня 2020 року (м. Загреб, Хорватія), а
також повністю згоден(-на) з викладеним нижче.
Надаю свою згоду (та у випадку неповнолітнього учасника –
підтверджую наявність беззаперечної згоди другого із законних представників)
на участь (нашої дитини) у Відборі у повній відповідності до умов,
передбачених Положенням про відбір учасника міжнародного конкурсу
«Євробачення юних музикантів – 2020», з якими я ознайомлений(-а)/
згоден(-на) та зобов’язуюсь їх дотримуватися і виконувати (а також надаю
гарантію дотримання й виконання їх з боку моєї дитини).
Повідомляю та підтверджую, що я (моя дитина, інтереси якої я
представляю на законних підставах) виявив(-ла) бажання взяти участь у
Відборі добровільно, без будь-якого примусу.
Якщо після завершення приймання заявок на Відбір мене (мою дитину)
буде визначено переможцем Відбору, зобов’язуюся укласти договір на участь у
Міжнародному конкурсі, що є обов’язковою умовою участі в Міжнародному
конкурсі.
Визнаю, що ПАТ «НСТУ» не зобов’язане і не може бути зобов’язане в
майбутньому здійснювати будь-які виплати у зв’язку з участю мене (моєї
дитини) у Відборі та/чи Міжнародному конкурсі.
Усі відомості, викладені в Анкеті, є точними, достовірними, повними,
відповідають дійсності, не є конфіденційними чи таємними; надання та
подальше використання їх ПАТ «НСТУ» не може бути розцінене як порушення
моїх прав (та прав моєї дитини). Я надаю згоду і дозвіл на перевірку, збір із
загальнодоступних джерел ПАТ «НСТУ» відомостей про мене, членів моєї сім’ї
(та моєї дитини) та дозвіл на використання такої інформації будь-якими

способами
(у
тому
числі
сповіщення/демонстрація/показ).

оприлюднення

та

публічне

У разі виявлення неточності, хибності, неповноти, невідповідності
дійсності всієї або будь-якої частини інформації, яка надана або буде надана
мною (та/або моєю дитиною) ПАТ «НСТУ», така обставина є підставою для
відмови в подальшому розгляді Анкети, відсторонення мене (моєї дитини) від
участі у Відборі або недопуску до такої участі. Крім того, я зобов’язуюся
відшкодувати ПАТ «НСТУ» збитки, понесені у зв’язку з викладеними вище
обставинами.
Підтверджую, що повною мірою ознайомлений(-а) зі своїми правами,
правами членів моєї сім’ї (моєї дитини), передбаченими Законом України «Про
захист персональних даних», та надаю ПАТ «НСТУ» дозвіл на збір та обробку
моїх персональних даних та персональних даних про мене (та мою дитину)
відповідно до положення про Відбір та правил ЄМС щодо Міжнародного
конкурсу.
Я надаю дозвіл на використання наданих ПАТ «НСТУ» фото-,
відеозаписів за участю мене (моєї дитини) для Відбору, будь-яким способом (у
будь-якій формі, обсязі) без обмеження за строком та територією їхнього
використання (з правом передавання третім особам).
Гарантую, що маю достатні повноваження для заповнення, подання
Анкети, надання прав і дозволів, угод, які вказані вище.
У разі пред’явлення претензій до ПАТ «НСТУ» з приводу наданих мною
гарантій та дозволів зобов’язуюся врегулювати такі претензії самостійно та
відшкодувати збитки, завдані ПАТ «НСТУ».

_________________________________(ПІБ)

Додаток 3
до Положення про відбір

учасника міжнародного
конкурсу «Євробачення
юних музикантів – 2020»

Вимоги до завантаження фото -, відеоматеріалів учасників, що
подаються для відбору учасника міжнародного конкурсу «Євробачення
юних музикантів – 2020»
1.
Вимоги до відеозапису виконання твору академічної музики, що
подається на Відбір:
1.1. Виконання обраного музичного твору на відеозаписі може
здійснюватися учасником соло або у супроводі фортепіано, або у супроводі
оркестру.
1.2. Відеозапис виконання музичного твору учасником має бути без
монтажу.
1.3. Тривалість відеозапису виконання учасником музичного твору
повинна бути від 10 (десяти) хвилин до 15 (п’ятнадцяти) хвилин.
1.4. Учасник повинен бути в кадрі упродовж всього виконання
музичного твору.
1.5. Виконання учасником музичного твору повинно бути «наживо» та
без будь-якої електронної обробки.
1.6. Учасника має бути добре видно на відеозаписі протягом всього
виконання музичного твору.
2. Технічні параметри для завантаження відеозаписів.
2.1. Допустимі формати відеозаписів: MP4, AVI, MOV, MPEG.
2.2. Співвідношення сторін: 16х9.
2.3. Розмір відео повинен бути не менший ніж 480р (854х480).
2.4. Розмір відеофайла повинен бути не менший ніж 50 Мб і не більший
ніж 1 Гб.
3.
Вимоги до фото учасників Відбору.
3.1. Учасник Відбору повинен завантажити 3 кольорових фото (одне
портретне і два у повний зріст) формату JPG або PNG.
3.2. Якість зображення повинна бути не менша ніж 1000 пікселів меншої
сторони зображення (рекомендується надавати горизонтальні фото).
3.3. На фото повинен бути зображений лише учасник, без сторонніх осіб.

