Загальне фінансове положення
VIII-гo Міжнародного вокально-хорового

дистанційного конкурсу-фестивалю

м. Київ
24-31.05.2021
Внесок за участь хорових колективів до 17 травня 2021 року

2500 грн

Внесок за участь для ансамблів

1500 грн

Внесок за участь для дуетів

1000 грн

Внесок за участь для солістів

600 грн

Попередній внесок до 17 травня 2021 року на рахунок фестивалю, який надсилається після
затвердження колективу або соліста оргкомітетом. Учасники мають право брати участь в
декількох номінаціях за наявності окремої анкети та оплати за кожну номінацію.
Внесок за додаткову номінацію знижка 50%.
При відмові від участі за тиждень до проведення конкурсу внесок не повертається.

Призовий фонд:
Лауреати за перші, другі та треті призові місця конкурсанти колективи нагороджуються
іменними дипломами та кубками.
Лауреати конкурсанти солісти нагороджуються іменними дипломами та медалями.
Усіх педагогів та керівників колективів відзначають дипломами подяками за вагомий
внесок у розвиток творчості талановитої молоді та високий рівень професійної підготовки
учасників Міжнародного вокально-хорового конкурсу-фестивалю «VICTORIA» .
Сертифікати на знижку для участі у Міжнародних конкурсах-фестивалях.
За підсумками онлайн голосування, учасник або колектив, який набрав найбільшу кількість
балів на Youtube каналі конкурсу нагороджується спеціальним дипломом глядацьких
симпатій.

Журі конкурсу має право:
• розділити звання «лауреат» або «дипломант» (1, 2, 3 ступеня) між учасниками;
• нагороджувати учасників званням «лауреат» або «дипломант» (1, 2, 3 ступеня), дипломом із
врученням сувенірної продукції;
• нагороджувати дипломом або пам'ятним подарунком за краще виконання окремого твору;
• присуджувати спеціальний приз, у тому числі кращим викладачам, керівникам.
• вручати листи подяки кращим викладачам, керівникам, концертмейстерам за підготовку та
участь у фестивалі-конкурсі;
• при відсутності конкуренції в номінації і віковій категорії не обов'язково присуджується 1 місце.
Гран-прі присуджується одноголосно і обговоренню не підлягає.
Оргкомітет залишає за собою повне авторське право на відео-трансляцію конкурсних
прослуховувань по телебаченню і радіомовленню.
Оплата послуг пересилання дипломів і нагород за рахунок учасників конкурсу.

З повагою,
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