
                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                            Президент 
                                                                                                                                                          посада керівника 

                                                                                                         В.Ю. Надєльнюк 
                                                                                                                                                                      підпис                                              ініціали, прізвище 
                                                                        «24»   листопада   2020 р.   

 

 

Загальні положення конкурсу 

«МИ ТАЛАНОВИТІ» 

(участь безкоштовна) 

 

1.              ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

Дані загальні положення (далі за текстом – ПОЛОЖЕННЯ) визначають 

офіційні умови проведення Конкурсу «МИ ТАЛАНОВИТІ» з пошуку 

талановитих дітей - (далі за текстом - КОНКУРС). 

2.              МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ: 

Конкурс проводиться з метою пошуку, виявлення, підтримки, розвитку та 

просування талантів серед дітей які опинились в складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та\або позбавлених батьківського піклування, 

мотивування їх до підвищення творчого зростання, розвитку майстерності, 

обміну ідеями позитивної реалізації внутрішнього потенціалу, формування 

цілеспрямованості, шліфування мистецтва публічних виступів, само 

презентації, комунікації, допоможе в опановуванні нових технологій, 

створенні досвіду соціально корисних досягнень, подарує надію на 

здійснення мрій кожній дитині. А також, приверне увагу громадськості до 

проблематики даної категорії дітей, послабить певні стереотипи у нашому 

суспільстві, сформує атмосферу та платформу для плідної взаємодії між 

досвідченими, визначними дорослими та талановитими дітьми і молоддю. 

3.             ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСА.  

«Благодійна організація «МБФ Сотні Друзів Для Дітей», код ЄДРПО 

43217970, адреса місця знаходження: 02232, м. Київ, вулиця Марини 

Цветаєвої, будинок 3, квартира 142   надалі за текстом - ОРГАНІЗАТОР), 

може долучати співорганізаторів задля досягнення спільних цілей в інтересах 

Конкурсу, про що має заздалегідь (не менше ніж за 1 добу) повідомляти 

публічно (соціальні мережі, сайт організатора, та\або ЗМІ.  

4. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНОГОЛІЯ:  

    4.1.    Віртуальне  прослуховування - перегляд та оцінювання 



представниками Організатора та Журі надісланих творів Учасником 

Конкурсу - (далі за текстом - ПРОСЛУХОВУВАННЯ) .                                                      

4.2.    Відео-запис змісту хобі або вміння дитини, має бути виконано 

Учасником Конкурсу, бажаною тривалістю відео є 5-10 хвилин. Може  

містити фото  нотного запису, текстів власних віршів, види художніх робіт  

Презентації, написаного \створеного Учасником Конкурсу, фото досягнень, 

нагороди, грамоти. Важливо – словесний опис змісту та соціальної користі 

таланту самим Учаником  Конкурсу в кадрі.  Також, пропонується  написати 

навчальний заклад в якому бажає навчатися дитина в майбутньому та свою 

мрію - (далі за текстом - ПРЕЗЕНТАЦІЯ). 

    4.3.  Громадяни України, які постійно проживають на території Україні, 

віком від 8 до 17 років, що проживають в інтернатних закладах,  ЦСПРД , 

ДБСТ, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, з сімей СЖО та 

які протягом Строку проведення Конкурсу виконали всі правила та умови, 

викладені в Положенні  без порушень (далі – УЧАСНИКИ  КОНКУРСУ). 

4.4 Письмова Згода уповноважених, дієздатних представників 

(батьки/усиновлювачі/піклувальники, надалі – БАТЬКИ) на участь дитини у 

Конкурсі (надалі – ЗГОДА БАТЬКІВ). Стосовно дітей, що проживають в 

державних установах – згода має бути виготовлена на фірмовому бланку з 

печаткою та підписом уповноважених осіб. 

4.5.  Переможці  із числа Учасників Конкурсу, обираються журі і 

організатором та оголошуються публічно з висвітленням у ЗМІ, в соціальних 

мережах та на сайті організатора  (надалі - ПЕРЕМОЖЦІ). 

4.6.  Фотосесії, інтерв’ю, інщі заходи, що пов’язані з рекламуванням, 

анонсуванням та проведенням Конкурсу (надалі разом – МАТЕРІАЛИ 

КОНКУРСУ). 

 

5.   ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

    5.1.    Конкурс проводиться у чотири етапи.   

Члени журі, варіації конкурсних категорій мають бути оголошені публічно 

не пізніше ніж за одну добу до дати початку прийому презентацій. 

Перший етап з 7 січня 2021 року (00 год. 00 хв.) до 05 березня 2021 року 

(23 год. 59 хв.) журі буде відібрано 28 талантів, з числа надісланих 

презентацій кожної категорії.  Всі відібрані учасники будуть оголошені в 

соціальних мережах та на сайті організатора. Відбірковий етап. Не потребує 

наявності учасника в оточенні журі. 

Другий етап з 8 березня 2021року (00 год. 00 хв.) до 29 березня 2021 року 

(23 год. 59 хв.) журі буде відібрано 14 напівфіналістів. Всі відібрані 



напівфіналісти будуть оголошені в соціальних мережах та на сайті 

організатора. Відбірковий етап. Не потребує наявності учасника в оточенні 

журі. 

Третій етап 1 квітня 2021року (00 год. 00 хв.) до 29 квітня 2021 року (23 

год. 59 хв.) буде відібрано 7 фіналістів. Всі відібрані фіналісти будуть 

оголошені в соціальних мережах та на сайті організатора. Не потребує 

наявності учасника в оточенні журі. Проте, може затребувати додаткову 

інформацію від фіналіста. 

Четвертий етап з 1 травня 2021року (00 год. 00 хв.) до 15 травня 2021 

року (23 год. 59 хв.) Фінал Конкурсу відбудеться  у місті Києві,  1 червня 

2021року  включно.  

Загальний строк проведення Конкурсу - 6 (шість) місяців. 

    5.2.    Початкові етапи конкурсу проводяться в мережі Інтернет на веб-

сайті https://www.mytalanovyti.com та по всій Території України, 

підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної 

Республіки Крим та          м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій 

території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених 

пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про 

введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про 

невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження 

територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане 

тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки 

мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати 

належне проведення Конкурсу.  

5.3. Обробка Персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, 

здійснених повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі 

зберегається в картотеках Персональних даних Фонда, згідно закону України 

від 01.06.2010року № 2297-VI. 

 

6. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 

    6.1.    Учасниками конкурсу є фізичні особи, громадяни України,  які 

постійно проживають на території Україні, віком від 8 до 17 років, в 

інтернатних закладах,  ЦСПРД або в ДБСТ, діти-сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування,такі, що опинилися в СЖО та ті, що впродовж 

Строку проведення Конкурсу виконали всі правила та умови, викладені в 

цьому Положенні.  

    6.2.    Участь у Конкурсі малолітніх дітей (віком від 8 до 17 років) 

здійснюється за Згодою батьків.  Під  письмовою Згодою батьків розуміється 

https://www.mytalanovyti.com/


письмова заява одного із Батьків за визначеним на цьому сайті змістом 

(скачати тут https://www.mytalanovyti.com  ).  При цьому Батьки своїм 

підписом, проставленим на Згоді батьків підтверджують, що у разі незгоди 

іншого з Батьків (іншої уповноваженої особи) на участь дитини у Конкурсі 

він/вона зобов’язується самостійно врегулювати всі питання, проблеми, 

непорозуміння, конфлікти тощо. Представник Батьків, що дав (-ла) Згоду 

батьків, також підтверджує, що зазначене вище не буде підставою для 

притягнення Організатора до відповідальності або виплати будь-якої 

компенсації ані під час проведення Конкурсу, ані в майбутньому. 

    До Згоди батьків обов’язково додається копія документу, який підтверджує 

батьківство, усиновлення, опікунство, (наприклад: Свідоцтво про 

народження дитини, Рішення суду, інший документ, яким підтверджено 

опікунство, усиновлення тощо).  

    Якщо таку Згоду батьків підписує  уповноважена Батьками особа, до згоди 

додається копія нотаріальної посвідченої довіреності, якою передбачено такі 

повноваження.  

    Документи, які додаються до Згоди батьків повинні бути належним чином 

завірені, а саме: містити зроблений від руки одним із Батьків/уповноважених 

осіб напис: «копія, з оригіналом згідно, прізвище, ім’я по-батькові, дата» та 

підпис такої особи. 

7.   УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

    7.1.    Підготовка та проведення Конкурсу відбувається відповідно до 

даного Положення та норм чинного законодавства України. 

    7.2.    Конкурс проводиться шляхом прослуховування та перегляду 

презентацій . 

    7.3.    Для участі у Конкурсі Учаснику потрібно впродовж Строку надання 

Презентації до Конкурсу, особисто або за допомогою Батьків: 

    1)    підписатися на сторінку Фонду « Сотні друзів для дітей» у соціальній 

мережі Facebook,  instagram,youtube та зробити публікацію з мотиваційною 

підтримкою #яучасник, #МиТалановиті, #100ДрузівДляДітей, 

#КонкурсТалантів, #ТалановитіДіти; 

    2)    зареєструватися на веб-сайті https://www.mytalanovyti.com;  

    3)    заповнити профіль-біографію Учасника Конкурсу на веб-сайті 

https://www.mytalanovyti.com/.    

    4)    завантажити фотографію Учасника  в особистому профілі; 

Вимоги до фотографії:  

    - повинна бути зроблена протягом останніх 6 місяців.  

- На фотокартці не повинно бути інших людей. 

https://www.mytalanovyti.com/
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- У знімок повинно потрапити повністю все обличчя Учасника. 

     5)   завантажити, відповідно до умов п. 6.2 цього Положення, Згоду 

батьків на участь дитини у Конкурсі; 

     Підписана одним із Батьків та відсканована з оригіналу Згода батьків  на 

участь дитини у Конкурсі надсилається в форматі jpg чи pdf  на електрону 

пошту 100ffc.info@gmail.com після заповнення Анкети Учасника. 

     Батьки Учасника зобов’язані надіслати оригінал Згоди батьків (за 

вимогою організатора) на участь дитини у Конкурсі разом із документами, 

передбаченими пунктом 6.2 цього Положення не пізніше 5 днів з моменту 

письмового запиту організатора Конкурсу.  

 6)  завантажити власну Презентацію на 100ffc.info@gmail.com; 

     7)   прийняти умови проведення Конкурсу. 

     7.4.    У разі виявлення неправдивої інформації, а також у разі, якщо 

матеріали містять інформацію або зображення образливого або неетичного 

характеру, що порушують права та законні інтереси будь-яких осіб, а також 

фото, де присутні елементи насилля, расової чи релігійної дискримінації, які 

порушують норми суспільної моралі чи іншим способом порушують чинне 

законодавство України, Презентація автоматично знімається з конкурсу, про 

що надається письмове сповіщення на електронну адресу Учасника.  

7.5.    Організатор та Журі  відповідно до цього Положення, визначає чи 

відповідає Анкета, Презентація умовам кункурсу та чи допускати  

претендента  до участі в Конкурсі, про це буде повідомлено на особистий  e-

mail. 

    7.6.    Віртуальне прослуховування здійснюється у зручний для Журі та 

Організатора час, без обов’язкового інформування Учасника про дату, час та 

місце такого прослуховування, але не пізніше дати початку відбіркового 

туру. 

7.8.    Перегляд та оцінювання Презентацій  Учасників Конкурсу, а також 

визначення переможців із числа Учасників Конкурсу здійснюється 

Організатором та Журі  Конкурсу окремо за критеріями: віртуозність 

виконання, самобутність, артистичне подання, креативність. 

    7.9.    Склад Журі визначається та затверджується Організатором. Склад 

Журі публікується на сайті https://www.mytalanovyti.com. 

7.10.    До складу Журі можуть входити Організатор, представники 

спонсорів та запрошені представники культури, мистецтв, політичні та 

громадські діячі, інші особи, які мають визнання (звання, нагороди та\або 

досвід роботи у певній галузі, стосовно відібраних категорій) тощо. 

   7.11.    Кожен член Журі має право голосу і веде обговорення з іншими 

членами Журі до прийняття остаточного рішення всіма членами Журі. 

https://www.mytalanovyti.com/


   7.12.    Після оголошення, рішення Організатора та Журі є остаточним та 

оскарженню не підлягає. 

   7.13.    Головний переможець Конкурсу отримує оплачуваний рік навчання 

у обраному ним закладу освіти, відповідно до віку та таланту переможця. 

7.14.    Решта шість учасників  фіналу Конкурсу  отримують   можливість 

проведення часу з членом Журі (заздалегідь вибраним). 

7.15 Усім остаточним фіналістам Організатор гарантує проїзд, проживання 

в місті Києві, та харчування. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ………………………………………………… 

    8.1.   Організатор не несе відповідальності за порушення Учасником 

Конкурсу прав третіх осіб, впродовж участі в  Конкурсі. Учасники або їх 

представники несуть власну відповідальність,  згідно до норм чинного 

законодавства України за порушення прав та законних інтересів третіх осіб 

згідно вказаної ними в Анкеті Учасника інформації, завантаженою 

фотокарткою, наданого (завантаженого) Твору, іншої інформації, даних, 

наданих ними під час підготовки та проведення Конкурсу.  

    8.2.    Організатор Конкурсу не несе відповідальності за будь-які технічні 

причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та смс-

повідомлень, поштових відправлень тощо. 

    8.3.    Відповідальність Організатора не виходить за межі організаційних 

заходів по проведенню Конкурсу, зазначених у цього Положення.  

    8.4.    Організатор не несе відповідальності у випадку настання обставин 

непереборної сили (форс-мажор), які можуть вплинути на терміни 

проведення Конкурсу або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням 

Конкурсу. 

    8.5.    У випадку завдання Учасником Конкурсу та\або його Батьками 

шкоди життю, здоров‘ю, майну уповноваженим особам та працівникам 

Організатора, будь-яким іншим третім особам, майну Організатора, що 

спричинені діями або бездіяльністю Учасників або їх Батьків, останні несуть 

повну відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок таких дій 

(бездіяльності) в повному обсязі самостійно. 

9.     ІНШІ УМОВИ…………………………………………………………. 

    9.1.    Конкурс проводиться Організатором виключно за цим Положенням.  

    9.2.    Організатор Конкурсу має право залучати третіх осіб для повного та 

часткового виконання зобов’язань за цим Положенням. 

    9.3.    Участь у конкурсі є безкоштовною. 

    9.4.    Участь у Конкурсі означає, що всі Учасники Конкурсу та їх Батьки, 



що беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу надають свою згоду на 

проведення за їх участю та з ними фотосесій, інтерв’ю, інших заходів, що 

пов’язані з рекламуванням, анонсуванням та проведенням Конкурсу, а також 

на використання Організатором Конкурсу імені Учасника Конкурсу, 

Презентацій, Матеріалів Конкурсу, що створені в процесі підготовки та 

проведення Конкурсу  та надані для участі у Конкурсі з метою подальшого 

використання Матеріалів Конкурсу та Презентацій, зокрема, але не 

обмежуючись, шляхом публічного сповіщення та публічної демонстрації 

Презентацій, Матеріалів Конкурсу, а також виготовлення рекламних 

матеріалів, в тому числі, комерційної або некомерційної друкованої та 

поліграфічної продукції, яка стосується Конкурсу, Матеріалів Конкурсу та 

Творів.  

Організатор Конкурсу має право вчиняти будь-які дії, пов’язані із рекламою 

Конкурсу, анонсуванням Конкурсу, а також вчиняти інші дії, пов’язані із 

популяризацією Конкурсу та  Фонду використовуючи створені в рамках 

підготовки та проведення Конкурсу Матеріали Конкурсу та Таланту. Таке 

право Організації є безстроковим та поширюється на територію всього світу.  

   9.5.    Учасники Конкурсу та їх Батьки підтверджують, що участь Учасника 

у Конкурсі та використання даних про Учасника, його Презентації, 

Матеріалів Конкурсу є добровільними та не порушують особистих 

немайнових прав Учасника, в тому числі, не завдають шкоди його честі та 

гідності, в зв’язку з чим Учасниками Конкурсу та їх Батьками не будуть 

пред’являтися претензії чи позови, що пов’язані з організацією та 

проведенням Конкурсу, а також використанням Організатором Матеріалів 

Конкурсу, Таланту будь-яким способом.  

   9.6.    Учасники Конкурсу та їх Батьки підтверджують, що не будуть 

вимагати попереднього перегляду Матеріалів Конкурсу, даних чи будь-якої 

іншої інформації (в тому числі відео, аудіо) з участю Учасника Конкурсу, а 

також не будуть висувати вимоги щодо редагування, зміни або знищення 

вказаних Матеріалів Конкурсу, даних, Презентацій, вродовж всього періоду 

Конкурсу.  

   9.7.     У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне 

тлумачення цього Положення, будь-які спірні питання або питання, 

неврегульовані цим Положенням, остаточне рішення приймається 

Організатором Конкурсу. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню 

не підлягає. 

   9.8.    Приймаючи участь в Конкурсі, кожен Учасник та його Батьки тим 

самим підтверджують факт ознайомлення з цим Положенням та своїм 



підписом анкети Учасника Конкурса підтверджують свою згоду з ними та 

зобов’язується їх дотримуватися. 

9.9.   До цих Положень додається  Додаток №1- правила та обов`язки журі,  

Додаток №2 - правила проведення  Конкурсу, Додаток №3 – анкета 

Учасника Конкурса. 
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