
 
 
 

  

ПОЛОЖЕННЯ 
про перший міський конкурс відеороликів 

«В об’єктиві Кам’янське» 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Перший міський конкурс відеороликів «В об’єктиві Кам’янське» 

(далі Конкурс) організовується і проводиться департаментом з гуманітарних 
питань міської ради, відділом культури департаменту (Організатор)  
за ініціативи та підтримки міського голови.  

1.2. Положення визначає порядок організації Конкурсу, регулює 
взаємовідносини організаторів і учасників Конкурсу, а також визначає цілі, 
завдання, терміни і умови проведення Конкурсу та участі в ньому.  
Це Положення опубліковано на офіційному сайті Кам’янської міської ради  
http://kam.gov.ua/ та на офіційному телеграм-каналі відділу культури 
департаменту з гуманітарних питань міської ради https://t.me/kamkultura . 

 
 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
- Розкриття унікальності міста Кам’янське; 
- виховання у городян патріотичних чуттів та поваги до рідного міста; 
- популяризація об’єктів історичної та культурної спадщини; 
- формування позитивного іміджу міста та мешканців; 
- стимулювання дослідницької, творчої активності городян; 
- виявлення, заохочення та поширення інформації про талановитих 
кам’янчан.  
 
 

ІІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 
 3.1. Прийом робіт на конкурс – до 01 вересня 2020 року. 
 3.2. Підведення підсумків конкурсу – під час святкування Дня міста  
(за уточненням дати) у вересні 2020 року. 

ІV. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 
 4.1. Учасником Конкурсу може стати городянин або група городян міста 
Кам’янське. Для участі у Конкурсі необхідно надати в установленому цим 
Положенням порядку відеоролик (роботу). 
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 4.2. Участь у Конкурсі добровільна і безкоштовна. 
 4.3. Робота може бути як індивідуальною, так і колективною. 

 
V. УМОВИ КОНКУРСУ 

 5.1. На конкурс подаються відеоролики (РОБОТИ), що відповідають 
тематиці (назві) конкурсу, зняті (створені) будь-якими доступними засобами 
 5.2. Заявка на участь у Конкурсі оформлюється за встановленою формою 
згідно зі зразком заповнення анкети учасника. Заявка є документом, необхідним 
для включення робіт до списку конкурсантів. Роботи, надані без заявки, до 
участі у конкурсі не допускаються. 
 5.3. Учасник, який подає заявку для участі у Конкурсі, погоджується  
з його умовами. 
 5.4. На Конкурс не допускаються відеоролики, запозичені з інших джерел 
(відео-хостинги, соціальні мережі тощо). 
 5.5. На Конкурс не приймаються відеоролики рекламного характеру, 
відеоролики, що ображають гідність і почуття інших людей, що не укладаються 
в тематику Конкурсу. На Конкурс не приймаються відеоролики, які включають 
в будь-якій формі заклики до насильства, інформацію, яка розпалює соціальну, 
расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу. 
 5.6. Для участі у Конкурсі відео роботи приймаються в таких форматах: 

- посилання на опубліковане відео на сайті YouTube з хронометражем не 
більше 3-х хвилин; 

- не допускається використання у відео будь-яких об’єктів авторських 
прав (графічних об’єктів, логотипів, торгових марок, музичних творів, тощо), 
права на які належать третім особам, не отримані Учасником Конкурсу  
в порядку, установленому чинним законодавством України. 
 5.7. Автори викладають конкурсні відеоролики на будь-який доступний 
відеохостинг (YouTube), або на  Google-диску, з можливістю подальшого 
скачування, і направляють посилання на свої роботи на електронну адресу 
ukt@kam.gov.ua  із зазначенням теми листа «Конкурс» з коротким описом ідеї 
відеоролика. Посилання на відеоролики необхідно направляти спільно із 
заявкою. Якщо учасники конкурсу не володіють технічними можливостями для 
відправки робіт, то в терміни прийому робіт на конкурс надають свої 
відеоролики на будь-якому доступному носії за адресою: м. Кам’янське, 
просп.Свободи, 36, к.5.6, відділ культури департаменту з гуманітарних питань 
міської ради. 
 5.8. Робота повинна бути подана не пізніше терміну закінчення прийому 
робіт на конкурс. 
 5.9. Організатор конкурсу залишає за собою право вносити зміни та 
доповнення до цього Положення. 
 5.10. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету та інших джерел та надходжень, не заборонених чинним 
законодавством. 

mailto:ukt@kam.gov.ua


3 

 

 
VI. ВИМОГИ ДО ВІДЕОРОЛІКА 

 6.1. Формат відеоролика – MPEG4, AVI з розширенням не менше 
1280*720 (720р), розміром не більше 1 Гб, тривалість від 30 до 180 секунд. 
 6.2. Участь у відеоролику безпосередньо учасника необов’язкова. 
 6.3. Використання при монтажі і зйомці відеоролика спеціальних програм 
та інструментів – на розсуд учасника. 
 6.4. Учасники самі визначають жанр відеоролика (інтерв’ю, репортаж, 
відео кліп, тощо). 
 6.5. У ролику можуть використовуватися фотографії. 
 6.6. Зміст відеоролика не повинен суперечити законодавству України і 
нормам моралі. 
 6.7. Від одного Учасника приймаються не більше 4-х робіт. Кожна робота 
повинна бути зареєстрована окремо, мати назву. 
 6.8. У випадку навмисного або ненавмисного порушення вимог даного 
Положення будь-яким учасником конкурсу, організатор залишає за собою 
право виключити такого учасника з участі у конкурсі. 

 
 

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 7.1. Переможці визначаються за результатами онлайн-голосування, яке 
буде проходити на офіційній сторінці Ютуб-каналу відділу культури  
м. Кам’янське, де будуть розміщені подані на Конкурс відеоролики і відкрито 
голосування з 01 по 10 вересня 2020 року. 
 7.2. Роботи, які набрали більшу кількість голосів, займуть відповідно   
1, 2, 3 місця. 

7.3. Для переможців конкурсу організатором встановлюється призовий 
фонд. Інші учасники конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними 
відзнаками. 

7.4. Заохочувальними відзнаками для учасників конкурсу також стане 
поширення інформації про осіб, що брали участь у конкурсі. 
 7.5. Результати онлайн-голосування є остаточними і оскарженню не 
підлягають. 

VIII. АВТОРСЬКІ ПРАВА 
 8.1. Відповідальність за дотримання виняткових і авторських прав  
за роботу несе учасник. 
 8.2. Учасник гарантує наявність у нього виняткових і авторських прав на 
представлену на Конкурс роботу. 
 8.3. Надаючи свою роботу на Конкурс, учасник автоматично дає право 
організаторам Конкурсу на використання і поширення наданого матеріалу 
(розміщення в мережі Інтернет, телепрограмах, участь у творчих проектах, 
публікації в ЗМІ, подальше тиражування і т.д.). 
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 8.4. У разі необхідності організатори Конкурсу можуть вимагати від 
учасника оригінал відеоролика. 
 8.5. Надання робіт на Конкурс з боку учасника та використання і 
поширення наданого авторського матеріалу з боку організатора здійснюється 
на безоплатній основі. 
 8.6. Учасники Конкурсу дають свою згоду на обробку своїх персональних 
даних (прізвище, імя, по-батькові, адреси електронної пошти та інших 
персональних даних, викладених учасником Конкурсу). 
 Надані на Конкурс відеоролики не рецензуються і не повертаються. Звіт 
учаснику Конкурсу про подальше використання та поширення організатором 
представлених на Конкурс матеріалів не передбачений. 

 
IX. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 9.1. Всі питання щодо Конкурсу надсилати на ел. адресу: ukt@kam.gov.ua 
або по телефону (0569) 55 40 86. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 
 
 Я,  (ПІБ) _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
прошу зареєструвати  мене учасником  Першого міського  конкурсу 
відеороликів «В об’єктиві Кам’янське». З Положенням про конкурс  
ознайомлений та  приймаю його умови.  

Назва відеоролику, тривалість у секундах ___________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Короткий опис ідеї відеоролика ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Посилання на джерело розміщення відеоролику _________________________ 
 

Дата  ___________________ 

Підпис  _________________ 

Телефон моб.  ____________ 

E-mail: ___________________ 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних». 
 

 
Дата ___________ 

 
 

Підпис _______________                    ПІБ ______________________ 


