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Умови проведення
Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів
«Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової на 2021 рік
Умови проведення Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів
«Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової (далі – Конкурс) на 2021 рік розроблені і
затвердженні відповідно до Положення про Вс еукраїнський конкурс
короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової,
затвердженого наказом Міністерства культури України від 05 серпня 2019 року №604,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2019 р. за №972/33943 (із
змінами), з метою регламентації порядку прийняття участі у Конкурсі, визначення та
нагородження переможців Конкурсу, визначення спеціальних призів і премій для
переможців конкурсу, порядку отримання переможцями Конкурсу грошових премій, а
також визначення цільового призначення грошових премій переможців.
В умовах проведення Конкурсу визначаються строки проведення Конкурсу,
план-графік проведення Конкурсу, фінансові умови Конкурсу, а також вимоги до
учасників Конкурсу та їх кінопроектів.
1. Вимоги до учасників Конкурсу та їх кінопроектів
1.1. У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, яким у рік проведення
Конкурсу виповнилося не більше 35 років - студенти закладів спеціалізованої
мистецької освіти кінематографічного спрямування, професійні кінематографісти, які
здобули відповідну фахову освіту.
1.2. На Конкурс приймаються кінопроекти ігрових короткометражних фільмів,
тривалістю до 20-ти хвилин.
2. Місце, строки та план-графік проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться на базі ПрАТ «Одеська кіностудія»: м. Одеса,
Французький бульвар, 33.
Урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу відбудеться у
Арт-центрі імені Віри Холодної ПрАТ «Одеська кіностудія»: м. Одеса, Французький
бульвар, 33.
2.2. Строк проведення Конкурсу: 25 листопада – 23 грудня 2021 року.
2.3. План-графік проведення Конкурсу:

- прийом заявок на участь у Конкурсі: 25 листопада – 07 грудня (до 17 год. 00
хв.) 2021 року;
- оцінювання кінопроектів учасників членами журі Конкурсу: 08 грудня – 20
грудня 2021 року;
- підведення підсумків журі Конкурсу: 20 грудня 2021 року;
- показ аудіовізуальних творів, нетворкинг: 22 грудня 2021 року;
- церемонія нагородження переможців Конкурсу: 23 грудня 2021 року.
3. Порядок прийняття участі у Конкурсі
3.1. Для участі в Конкурсі подається онлайн-заявка учасника Конкурсу, яка
заповнюється на офіційному веб-сайті Конкурсу https://www.odesafilmstudio. com.ua/
konkurs-kinoproektiv, до якої додаються скановані у форматі PDF:
3.1.1. Додатки:
кіносценарій (з розрахунку 1 сторінка – 1 хвилина фільму). Кіносценарій
подається пронумерованим у правому нижньому куті (титульний аркуш не
нумерується) та підписаним автором сценарію на титульному аркуші;
орієнтовний календарний план виробництва кінопроекту;
перелік локацій, на яких планується проводити зйомки, фото відібраних локацій
зйомок (за наявності) або референси.
3.1.2. Документи:
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків (окрім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті);
документ, який засвідчує здобуття особою вищої освіти (диплом), або
студентський квиток.
3.2. Поданням заявки на участь у Конкурсі учасник, відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних», надає згоду на зберігання та обробку його
персональних даних, з метою реалізації участі кінопроекту у Конкурсі, а також
підтверджує ознайомлення із правилами та вимогами, визначеними Положенням та
цими умовами проведення Конкурсу.
Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність
відомостей поданих для участі у Конкурсі, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
3.3. Дирекція Конкурсу протягом трьох робочих днів із дати отримання онлайнзаявки розглядає подані претендентами на участь у Конкурсі документи на
відповідність умовам Конкурсу та приймає рішення про допущення/недопущення
претендентів до участі у Конкурсі. Дирекція конкурсу, зокрема, перевіряє коректність
заповнення онлайн-заявки і додатків до неї, наявність всіх документів, визначених
цими умовами проведення Конкурсу.

Повідомлення про прийняте рішення (допущення/недопущення претендентів до
участі у Конкурсі) дирекція Конкурсу надсилає на електронну адресу учасника
Конкурсу у день прийняття такого рішення.
3.4. Якщо документи претендентів для участі у Конкурсі подані не повністю,
або оформлені неналежним чином, у повідомленні про прийняте рішення дирекція
Конкурсу зазначає про допущені недоліки. На усунення недоліків претендентам для
участі у Конкурсі надається триденний строк.
Претендент протягом встановленого строку має право подати виправлений
варіант заявки та доданих до неї документів, але не пізніше граничного строку,
встановленого для прийому заявок, згідно плану-графіку (відповідно до пункту 2.3
цих
умов проведення Конкурсу). У разі не усунення претендентом недоліків,
зазначених дирекцією Конкурсу або неналежного їх усунення, такий претендент не
допускається до участі у Конкурсі.
3.5. Онлайн-заявки, які подані після граничного строку, встановленого на
прийом заявок, згідно плану-графіку (відповідно до пункту 2.3 цих умов проведення
Конкурсу), не розглядаються.
3.6. Всі учаснику Конкурсу, участь у Конкурсі яких підтверджена дирекцією
Конкурсу сплачують внесок у розмірі 300,00 (триста) гривень 00 коп.
3.7. У разі прийняття дирекцією Конкурсу рішення про допущення претендента
до участі у Конкурсі, такий претендент протягом трьох днів подає підписані особисто
заявку на участь у Конкурсі, додатки до неї та копії документів, визначені у
підпунктах 3.1.1, 3.1.2 цих умов проведення Конкурсу у паперовому вигляді. Додані
до заявки копії документів, визначені у підпункті 3.1.2. цих умов проведення
Конкурсу повинні бути засвідченні учасником Конкурсу (на кожному аркуші
учасником Конкурсу зазначаються інформація, що копія вірна, прізвище ініціали, а
також проставляється дата та підпис).
До заявки у паперовому вигляді учасник Конкурсу додає квитанцію про оплату
внеску учасників Конкурсу у розмірі 300,00 (триста) гривень 00 коп.
3.8. Претендент до участі у Конкурсі, який у встановлений строк не подав
заявку, додатки до неї та документи у паперовому вигляді або подав їх не підписаними
(засвідченими), який не оплатив внесок учасників Конкурсу, до участі у Конкурсі не
допускається.
4. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
4.1. Оцінювання кінопроектів, поданих учасниками Конкурсу та визначення
його переможців здійснює журі, до складу якого входять видатні діячі кіномистецтва
України та іноземних держав. Персональний склад журі затверджується головою
оргкомітету.
4.2. Результати проведення Конкурсу оформлюються протоколом засідання
журі, в якому зазначаються підсумки голосування. Протокол підписують голова,
відповідальний секретар та члени журі, які брали участь у засіданні.
4.3. За результатами Конкурсу журі визначає переможців, яким вручаються
дипломи переможців Конкурсу (перша, друга і третя премії). Дипломи переможців
Конкурсу підписують голова та члени журі.

За рішенням журі учасникам Конкурсу можуть вручатися дипломи учасників
Конкурсу.
4.4. Оргкомітет Конкурсу має право встановлювати спеціальні призи учасникам
Конкурсу та грошові премії переможцям Конкурсу.
Виплата грошової премії переможцям Конкурсу здійснюється за рахунок
коштів Міністерства культури та інформаційної політики України, передбачених в
державному бюджеті на проведення Конкурсу.
4.5. Обсяг преміального фонду Конкурсу становить 2 млн. грн.:
перша премія: 1 млн. грн.;
друга премія : 600 000,00 грн.;
третя премія : 400 000,00 грн.
У разі коли журі визначається декілька переможців Конкурсу з першою або
другою або третьою премією грошова премія ділиться між ними порівну.
4.6. Оргкомітет може уповноважити журі на нагородження спеціальними
призами учасників Конкурсу, які не ввійшли до переліку переможців Конкурсу, але
кінопроекти яких заслуговують на спеціальну відзнаку. Нагородження спеціальними
призами забезпечується за рахунок коштів спонсорів, благодійників тощо.
Сплачені учасниками Конкурсу грошові внески спрямовуються на виплату
учасникам Конкурсу, кінопроекти яких заслуговують на спеціальну відзнаку,
спеціальних премій. Розмір спеціальної премії учасникам Конкурсу, кінопроекти яких
заслуговують на спеціальну відзнаку, визначається журі Конкурсу.
4.7. Цільове призначення грошової премії – виробництво кінопроекту. Грошова
премія використовується виключно за цільовим призначенням.
4.8. За бажанням переможця Конкурсу, з метою подальшого виробництва його
кінопроекту, між відповідним переможцем Конкурсу та ПрАТ «Одеська кіностудія»
може бути підписано договір про виробництво кінопроекту.
4.9. Підписанням договору про виробництво кінопроекту ПрАТ «Одеська
кіностудія» бере на себе зобов’язання сприяти переможцю Конкурсу у реалізації його
кінопроекту, надає переможцю Конкурсу інформаційну та методичну допомогу, а
також ділиться практикою кіновиробництва.

