
VINNYTSIA SHOW VOICE 2019
Положення I відкритого конкурсу з вокалу

VINNYTSIA SHOW VOICE
19.05.19-23.06.19

м. Вінниця

VINNYTSIA SHOW VOICE – це відкриті змагання з вокалу 
різного жанру: естрадного, джазового, академічного та 

фольклорного в сольних та групових номінаціях.

Місце проведення: ТРЦ МегаМолл, вул. 600 річчя 17, м. Вінниця

Дати: 19.05.19-23.06.19

Організатор: ТРЦ МЕГАМОЛЛ

Цілі та завдання:

•	 Розвиток вокальної культури м. Вінниці;

•	 Виховання художнього смаку та поваги до мистецтва;

•	 Популяризація сучасної пісні;

•	 Пошук та підтримка талановитих дітей та молоді;

•	 Підвищення виконавської майстерності та активізація творчої діяльності 

аматорських колективів, окремих виконавців;

•	 Розвиток партнерських, творчих контактів та зміцнення дружніх зв’язків.



Конкурс складається з трьох етапів: 
1. Instagram та Facebook-відбірковий тур;
2. Конкурсний тур
3. Гала-концерт.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

INSTAGRAM / FACEBOOK - ВІДБІРКОВИЙ ТУР

Ви надсилаєте нам своє відео із власним живим виконанням, будь-якої 
пісні на ваш розсуд (куплет-приспів),у будь-якому жанрі (естрадний, джа-
зовий, академічний, фолькльорний) на пошту voice@megamoll.com.ua

Формат відео – mp4. Тривалість – до 1 хвилини. Також, до відео ви додаєте 
Заявку учасника. Останній день подачі Відео-заявки та Заявки учас-
ника - 01.05.19. На кожну вікову категорію приймається тільки 50 заявок.

Ми викладаємо всі надіслані відео на нашу сторінку в Instagram: vinnytsia_
show_voice та на сторінку у Facebook: Vinnytsia Show Voice за віковими 
категоріями та за кількістю учасників. Один суддя визначає 15 найкращих 
виконавців в кожній із категорій. Усім іншим, хто не пройшов відео-відбір,  
організатори пропонують спробувати стати 16-м учасником відбору 
«Джокером» - прийти на Конкурсний день своєї категорії (з власним 
мінусом). Всім бажаючим ведуча запропонує заспівати пісню, яку учас-
ники будуть знати заздалегідь (про це ми повідомимо в соцмережах). 
Із цих бажаючих судді і оберуть одного «Джокера», який миттєво стане 
учасником Конкурсного туру.

Організатор залишає за собою право:

•	 змінювати кількість учасників для Конкурсного туру;

•	 відмовити в реєстрації учаснику в разі присутності в відео-заявці не-
коректних,  образливих чи незрозумілих дій.

Дата оголошення результатів – 10.05.19



ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ

•	 Діти – 7-10 років

•	 Підлітки 1 – 11-13 років

•	 Підлітки 2 – 14-16 років

•	 Дорослі – 17 років та старше

КОНКУРСНІ НОМІНАЦІЇ
•	 Соло
•	 Дует/Ансамбль (до 12 чол.)

Тривалість композиції складає – 3:00хв ± 10 сек, т.б 2:50хв-3:10хв

ВИМОГИ ЩОДО ФОНОГРАМ

1. Всі учасники виступають під власний мінус. 

2. Забороняється використання вокальних Double-треків.

3. Фонограми для конкурсного туру надсилаються учасником або керівником 

на пошту voice@megamoll.com.ua виключно в форматі mp3 не пізніше, ніж 

за 3 дні до початку конкурсного туру.

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Дати проведення Гала-концерту: 23.06.2019

Конкурсний тур буде проходити для кожної вікової категорії окремо. 
Учасники можуть змінювати композицію із туру в тур.

Дати проведення конкурсних турів:
19.05 – вік учасників 7-10 років
26.05 – вік учасників 11-13 років
02.06 – вік учасників 14-16 років
09.06 – вік учасників 17 років і старше

Після кожного з конкурсного туру буде визначено ТОП 3 в кожній із номінації. 

Учасник/и, які вибороли 1 місце, беруть участь в Гала-концерті та борються за 

грошовий Гран-Прі 10 000 грн.



Категорія Соло

1. Чистота інтонації (10 балів);

2. Володіння динамікою звука (10 балів);

3. Виконавча майстерність (10 балів);

4. Сценічна культура, артистизм (10 балів).

Загальний максимальний бал – 40

Категорія Дует/Ансамбль (до 12 учасників)

1. Чистота інтонаціі (10 балів);

2. Володіння динамікою звука (10 балів);

3. Виконавча майстерність (10 балів);

4. Стрій

5. Сценічна культура, артистизм (10 балів).

Загальний максимальний бал – 50

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПРАВИЛА ПІДРАХУНКУ БАЛІВ

•	 Кожен з суддів виставляє бали з кожного з критеріїв та підраховує свій 

загальний бал

•	 Після кожного виступу кожен суддя оголошує свій загальний бал

•	 Визначається середнє значення загальних балів кожного з судів

•	 Після завершення категорії формується рейтинг із середніх значень від 

найменшого до найбільшого. Учасники, які за рейтингом опинилися 

в ТОП-3 і є призерами Конкурсного туру.

•	 Рішення суддів є остаточним та обговоренню не підлягає.

СУДДІВСЬКИЙ СКЛАД

Instagram/Facebook-відбірковий тур оцінює 1 суддя–викладач вокалу 

Ірина Цуканова (RULADA).

Кожен із конкурсних турів будуть оцінювати 3 судді – спеціалісти з вокалу та 

відомі люди Вінниці, які причетні до музичної діяльності. На фінальному Гала-

концерті Гран-Прі будуть визначати 3 судді – професіонали своєї справи.



НАГОРОДЖЕННЯ

•	 У конкурсному турі кожен з учасників нагороджується дипломом 

про участь. 

•	 ТОП 3 у конкурсному турі нагороджується дипломами, сертифікатами 

від партнерів та медалями за 1,2,3 місця.

•	 На Гала-концерті кожен учасник отримує призи від спонсорів та 

партнерів конкурсу. 

•	 Гран-Прі (найкращій номер Гала-концерту) визначається суддями та 

становить грошовий приз у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

Зареєструватися Ви можете, надіславши заповнену реєстраційну фор-

му на ел.пошту: voice@megamoll.com.ua. Після чого звами зв’яжуться 

наші представники. На всі питання відповімо за номерами телефонів: 

(067) 431 39 09 Каріна (менеджер проекту).

ДЯКУЄМО!

УМОВИ УЧАСТІ

•	 Участь у конкурсі БЕЗКОШТОВНА

•	 У конкурсі VINNYTSIA SHOW VOICE можуть брати участь всі бажаючі, 

незалежно від приналежності до будь-якої школи, організації, студії 

тощо.

РЕЄСТРАЦІЯ


