Коротка інформація про фестиваль (витяг із Положення)
Вікові категорії та формат проведення:
Програма фестивалю відбувається у двох форматах – конкурсному та
презентаційному. Конкурсний формат передбачає оцінювання творчих робіт учасників
професійним журі (за мистецькими критеріями) та вибір переможців у кожній номінації у
кожній віковій групі.
У конкурсному форматі у кожній номінації учасники презентують свої роботи у
чотирьох вікових категоріях:
1. Категорія «Діти» (особи з інвалідністю віком до 10 років).
2. Категорія «Підлітки» (особи з інвалідністю віком від 11 до 14 років).
3. Категорія «Юнацтво» (особи з інвалідністю віком від 15 до 20 років).
4. Категорія «Молодь» (особи з інвалідністю віком від 21 до 35 років).
Презентаційний формат програми фестивалю під назвою «Фани фестивалю» не
передбачає оцінювання учасників, а лише показ їх творчих доробків. До участі у цьому
форматі допускаються учасники без вікових обмежень, включаючи сімейні та інтегровані
творчі колективи та/або роботи, які пройшли попередню реєстрацію для участі у Фестивалі.
Також до участі у презентаційному форматі запрошуються гості фестивалю із інших міст та
країн.
Журі фестивалю.
Журі фестивалю здійснює роботу у всіх номінаціях фестивалю у 4-ох вікових
категоріях. Рішення членів журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
Лауреати та переможці Фестивалю.
Лауреатами фестивалю автоматично стають всі учасники фестивалю, які представили
власні роботи (творчі, прикладні, літературні, ІТ) під час програмних заходів фестивалю.
Учасники, які подали заявку на участь у фестивалі, але з будь-яких причин (у тому
числі і форс-мажорних) не представили роботи, не вважаються лауреатами фестивалю.
Переможцем фестивалю вважається учасник, визнаний рішенням журі фестивалю
найкращим у відповідній підномінації кожної номінації. Переможець фестивалю отримує
диплом переможця, статуетку та сувенір. У кожній підномінації вручається одна статуетка
незалежно від кількості виконавців, які брали участь у творчій роботі або творчому номері.
Дипломи та сувеніри отримує кожен учасник переможної роботи або номеру.
Переможці фестивалю визначаються у тих підномінаціях, у яких представлено більше
трьох творчих робіт або номерів. У випадку представлення менше трьох робіт конкурс у
даній підномінації не проводиться, а учасники автоматично отримують статус лауреата
фестивалю.
Вручення дипломів та сувенірів лауреатів фестивалю відбувається безпосередньо по
закінченню кожного окремого виду програми фестивалю (концерту, виставки тощо) або у
найближчий до цієї дати час. Нагородження переможців відбувається під час окремої
церемонії нагородження учасників та переможців фестивалю після завершення всіх
фестивальних заходів.
Номінації фестивалю:
Програма фестивалю передбачає конкурсні та презентаційні виступи та демонстрації
робіт учасників у 10 номінаціях, об’єднаних у 4 творчі напрямки. Кожен учасник має право
заявити лише один номер або роботу до кожного з творчих напрямків.

