
Положення
про Відкритий фестиваль-конкурс гумору,

сатири та вселенського сміху
«Миколаївська мітла»

І. Загальні положення

1. Відкритий  фестиваль-конкурс  гумору,  сатири  та  вселенського  сміху
«Миколаївська  мітла»  (далі  –  Фестиваль-конкурс)  започаткований  відділом
культури  Миколаївської  сільської  ради  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади (далі – Засновник).

2. Організатор  Фестивалю-конкурсу  –  Миколаївський  сільський  будинок
культури (далі – Організатор). 

3. Учасниками  Фестивалю-конкурсу  є  представники  аматорської  творчості,
учасники  гуртків  художнього  читання,  декламації  та  театральної  творчості
різних форм організації  усіх  клубних та  бібліотечних закладів,  вихованці  та
викладачі  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  установ,  ініціативні
групи  та  окремі  представники  Миколаївської  об’єднаної  територіальної
громади, форма творчої діяльності  яких відповідає умовам цього Положення
(далі – Учасники). 

4. Організатор  має  право  залучати  до  підготовки  та  проведення  Фестивалю-
конкурсу  громадські  організації,  установи,  благодійні  фонди  всіх  рівнів,
фізичних осіб-підприємців тощо (за їх згодою).

ІІ. Мета та завдання Фестивалю-конкурсу
 

1. Мета Фестивалю-конкурсу – широка пропаганда кращих зразків української
класичної  спадщини  та  сучасної  літературної  творчості  в  жанрі  гумору  та
сатири, виявлення і підтримка талановитих аматорів та молодих виконавців.

2. Завдання Фестивалю-конкурсу:
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1) урізноманітнення  форм культурно-дозвіллєвого  обслуговування  мешканців
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади (далі – Громада);

2) залучення аматорів художньої творчості різних вікових категорій до активної
участі у мистецькому житті та розвитку культурного різноманіття;

3) популяризація  жанру  художнього  читання,  інших  проявів  мистецької
творчості;

4) виявлення  нових  талантів,  підвищення  майстерності  та  стимулювання
творчої діяльності читців-аматорів;

5) зміцнення  зв’язків  серед  творчих  колективів  та  створення  умов  щодо
підтримки аматорської художньої творчості.

ІІІ. Підготовка та порядок проведення Фестивалю-конкурсу

1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно та присвячується святкуванню Дня
сміху.

2. Дата і  місце проведення Фестивалю-конкурсу визначаються Організатором
та затверджуються Засновником.

3. Засновник, за власної ініціативи або за поданням Організатора, може вносити
в  установленому  порядку  зміни  до  Положення  про  Відкритий  фестиваль-
конкурс гумору,  сатири та  вселенського сміху «Миколаївська  мітла» (далі  –
Положення). 

4. Організатор має право: 

1) здійснювати  відеозапис  усіх  заходів  Фестивалю-конкурсу  з  метою
подальшого використання матеріалів у телеефірі,  мережі Internet,  навчально-
методичних виданнях відповідно до чинного законодавства України; 

2) формувати  імідж  Фестивалю-конкурсу  (атрибутика,  ексклюзивні  дипломи,
анонсування тощо), визначати його програму.

5. Фестиваль-конкурс проводиться за двома напрямами: фестивальна програма
(далі – Фестиваль) та конкурсна програма (далі – Конкурс).

6. Фестиваль-конкурс проводиться у два етапи:
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1)  І  етап  –  відбірковий  (на  території  кожної  сільської  ради  Громади).
Проводиться відбір Учасників,  які  рекомендуються до участі у Конкурсі або
Фестивалі.

2) ІІ етап – заключний. Проведення заходів Фестивалю-конкурсу. 

7.  Фестиваль-конкурс  проходить  у  форматі,  визначеному  Організатором  та
затвердженому Засновником. 

8. Порядок виступу Учасника визначається Організатором.

9. Для участі у Фестивалі-конкурсі Учасникам необхідно подати заявку-анкету
встановленого  зразка  та  письмову  згоду  на  обробку  персональних  даних
(додаються)  з  поміткою  «Миколаївська  мітла»  за  адресою:  Миколаївська
об’єднана територіальна громада, Миколаївський сільський будинок культури,
вулиця Шевченка, 67, село Миколаївка, 42322. Телефон для довідок: (0542)776-
669, e-mail: mykolaivka_culture@ukr.net
 

ІV. Умови проведення Фестивалю-конкурсу

5.  До  участі  у  Фестивалі (не  оцінюється) запрошуються  Учасники,  які
публічно представляють показовий виступ у таких жанрових категоріях:

1)  «Веселий  пензлик»  (художники).  Учасники  презентують  власні  художні
роботи на гумористичну тему або виконує в реальному часі дружні шаржі та
комікси;

2)  «Співаний  гумор»  (вокалісти  та  інструменталісти).  Учасники  виконують
вокальний, інструментальний,  вокально-інструментальний твір різним складом
(соло,  дует,  тріо,  квартет,  ансамбль,  хор  тощо)  веселого,  гумористичного
характеру;

3)  «Танцювальний  гумор»  (танцівники).  Учасники  виконують  сюжетну
хореографічну композицію різним складом (соло, дует, тріо, квартет, ансамбль
тощо), яка має веселий, гумористичний характер.

4) «Оригінальний гумор». Учасник представляє виступ у напряму розмовного
(пародія,  анекдоти,  гумористична  мініатюра,  stand-up comedy)  або
оригінального (клоунада, ексцентрична естрада, пантоміма) жанрів. 

6. До участі у  Конкурсі (оцінюється) запрошуються Учасники, які публічно
представляють конкурсну програму у номінаціях:

mailto:mykolaivka_culture@ukr.net
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1)  «Окремі  виконавці».  Читець  виконує  два  твори  (повністю  або  уривок):
перший – з творчого доробку відомих українських гумористів Остапа Вишні,
Павла Глазового та ін;  другий – гумористичний твір сучасного українського
автора або власний твір;

2)  «Автори-виконавці».  Автори виконують два власних прозові або поетичні
твори гумористичних жанрів. 

3) «Колективне виконання». Група читців або театральний колектив виконують
два твори гумористичного характеру української класики або сучасних поетів,
прозаїків, драматургів, місцевих авторів. 

7. Конкурс проводиться у різних вікових категоріях:

1) Учасники – аматори віком від 9 до 12 років;

2) Учасники – аматори віком від 13 до 16 років;

3) Учасники – аматори віком від 13 до 16 років;

4) Учасники – аматори віком від 17 до 20 років;

5) Учасники – аматори віком від 20 років і старше.

8.  Вікова  категорія  визначається  за  відсотковим принципом (невідповідність
віковій категорії не повинна перевищувати 30%).

9. Тривалість конкурсної програми не повинна перевищувати 10 хвилин.

10.  Конкурсна  програма  може  бути  оформлена  музичним  супроводом  та
відповідним сценічним реквізитом. 

11. Мова Фестивалю-конкурсу – українська 

12. Обов’язки Учасників: 

1) не допускати використання нецензурної лексики, закликів щодо расової та
релігійної дискримінації;

2) дотримуватись правил громадського порядку під час проведення Фестивалю-
конкурсу;

3) усі  організаційні  питання  керівники  або  представники  Учасника
обговорюють з Організатором заздалегідь.
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V. Робота Журі та критерії оцінювання Учасників Конкурсу

1.  Оцінку   конкурсних  програм  Учасників  здійснює  журі  Відкритого
фестивалю-конкурсу  гумору,  сатири  та  вселенського  сміху  «Миколаївська
мітла» (далі – Журі). 

2.  Склад  Журі  затверджується  Засновником  Фестивалю-конкурсу  окремим
розпорядженням. 

3. Для участі у роботі Журі залучаються провідні фахівці галузі, діячі культури
і мистецтв України.

4. Оцінка виступів Учасників Конкурсу здійснюється за 5-бальною системою за
такими критеріями: 

1) відповідність твору тематиці Конкурсу;

2) рівень виконавської майстерності, володіння сценічною мовою, дикція;

3) творча індивідуальність, харизма, емоційний вплив на аудиторію;

4) рівень сценічної культури, цілісність виступу; 

5) режисура номеру (костюм, використання технічних засобів, якість музичного
оформлення, реквізити тощо).

5. Переможцями Конкурсу в кожній номінації та віковій категорії вважаються
Учасники, які набрали найбільшу сумарну кількість балів. 

6. Журі має право розділити звання переможця між Учасниками Конкурсу, які
за свій виступ набрали однакову кількість балів (відповідно І, ІІ, ІІІ місцю) або
не давати його жодному. 

7.  При рівному розподілі голосів, голос голови Журі вважається вирішальним.

8.  Оскарження  рішення  Журі  здійснюється  відповідно  до  чинного
законодавства України. 

VІ. Підсумки та відзначення Учасників Фестивалю-конкурсу

1. У кожній номінації та віковій категорії переможці Конкурсу визначаються
згідно  з  рішенням  Журі  та  нагороджуються  дипломами  відповідно  І,  ІІ,  ІІІ
ступеня і пам’ятними сувенірами.
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2. Інші Учасники Конкурсу нагороджуються дипломами за участь у Конкурсі та
пам’ятними сувенірами. 

3. Журі має право, при потребі, встановлювати заохочувальні та інші відзнаки
для  Учасників  конкурсу  –  «Приз  глядацьких  симпатій»  та  «Найкумедніше
виконання твору» з врученням диплому та пам’ятного сувеніру.

4. Журі  може  визначити  абсолютного  переможця,  який  отримує  Гран-прі
Конкурсу з врученням диплому та пам’ятного сувеніру. 

5.  Учасники  Фестивалю  нагороджуються  дипломами  Учасників  Фестивалю-
конкурсу та пам’ятними сувенірами. 

VІІ. Фінансові умови Фестивалю-конкурсу

1. Фестиваль-конкурс  є  некомерційним  заходом,  вступний  внесок  не
передбачений.

2. Витрати на відрядження Учасників Фестивалю-конкурсу (проїзд, харчування,
проживання) несуть відряджуючі організації, безпосередньо учасники, батьки
учасників, спонсори. 

3. Кошторис  витрат  Фестивалю-конкурсу  складається,  затверджується  та
виконується Організатором. 

4. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок:

1) коштів місцевих бюджетів;

2) інших  джерел  та  надходжень,  не  заборонених  чинним  законодавством
України (спонсорських коштів, внесків підприємств, організацій, доброчинних
внесків окремих осіб тощо).

Начальник відділу культури                                      С.ФЕНІНА
та роботи з молоддю                      
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ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участь у Відкритому фестивалі-конкурсі 

гумору, сатири та вселенського сміху 
«Миколаївська мітла»

Напрям _____________________________________________________________
                          (Конкурс, Фестиваль)

Жанрова категорія ____________________________________________________
(«Веселий пензлик», «Співаний гумор», «Танцювальний гумор», «Оригінальний гумор» )

Номінація ___________________________________________________________
(«Окремі виконавці», «Автори-виконавці», «Колективне виконання»)

Вікова категорія ______________________________________________________
(9 до 12 років; 13 до 16 років; 13 до 16 років; 17 до 20 років; 20 років і старше)

Учасник (ПІБ виконавця, повна назва колективу) _________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата народження ______________ 

Який заклад/клуб представляєте (повна назва, контактний телефон) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

або виступаєте САМОСТІЙНО (підкреслити).
Домашня адреса (виконавця, керівника колективу), контактний телефон, е-mail
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Для колективів: загальна кількість осіб _______;
додаткова інформація (участь в інших проектах, досягнення тощо) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Програма виступу: 
назва твору (композиції), автори (постановники), хронометраж:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Склад інструментів або реквізиту (прописати): ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

З умовами проведення Фестивалю-конкурсу ознайомлений та повністю
підтримую.
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Учасник/керівник колективу ________________________________ 
(підпис)

Дата подання заявки-анкети «____» __________________ 20__ року.

Згода
на збір та обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________
________________________________________  «____»  __________  _____ року
народження паспорт серія _____ №___________, виданий __________________
____________________________________________________________________
(для неповнолітніх – паспортні  дані  одного з  батьків),  відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних» даю згоду на збір та обробку моїх
особистих персональних даних, з метою забезпечення проведення  Відкритого
фестивалю-конкурсу  гумору,  сатири  та  вселенського  сміху  «Миколаївська
мітла».
«___»_______________ _________________
                   Дата   Підпис


