ПОЛОЖЕННЯ
про Відзнаку імені Героя «Небесної Сотні»
Сергія Байдовського
1. ЦІЛІ КОНКУРСУ
Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні»,
усвідомлюючи величезну роль Героїв Небесної Сотні у створенні нового
морального порядку в Україні та важливість поширення правдивої
інформації про її історію та суспільство, вирішила заснувати Відзнаку імені
Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського та провести на його честь конкурс
віртуальних проектів.
Відзнака призначена підтримувати молодих талановитих українців, які
захоплюються красою та історією нашої України і прагнуть розповісти про
неї усьому світові за допомогою віртуальних проектів.
Відзнака має мотивувати тих, хто своїми відеорозробками буде
сприяти позитивному сприйняттю і поглибленому пізнанню нашої країни.
Сергій Байдовський загинув, але його мрія, про те, щоб про Україну
знали у світі, буде продовжена шляхом підтримки створення віртуальних
інформаційних продуктів і їх широкого розповсюдження.
Відзнака засновується у рамках проекту «Відзнаки Героїв Небесної
Сотні», підтриманого доброчинцями під час кампанії на Спільнокошті, на
платформі «Велика ідея» та Міжнародним фондом «Відродження». Конкурс
відеоробіт у 2018 році проводиться за підтримки 162 доброчинців з України
та світу.
Відзнакою нагороджується переможець за результатами проведення
конкурсу відеороликів про Україну.
2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Щороку конкурс може оголошуватися у різних формах віртуальних
проектів (відеоролик, віртуальна подорож, віртуальна гра, віртуальний
освітній конкурс, он-лайн вікторина тощо) за рішенням громадської
організації «Родина Героїв Небесної Сотні».
У 2018 році оголошується конкурс відеороликів (промо-роликів, мініфільмів) на суспільно-історичну тему. Важливо, щоб зміст цих робіт
висвітлював красу природи, розкривав невідомі сторінки історії України
(міста, селища, маленького села тощо), важливі події чи постаті. Автори
проектів мають можливість показати свою Батьківщину як «Країну
Гідності», якою варто й потрібно пишатись.
У рамках Відзнаки створюється номінація найкращий відеоролик «Моя
країна Гідності» (коротка історія про країну, місто, село, чи селище; важливі
події або людей)
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Для участі у конкурсі необхідно подати:
•
заяву на участь
•
мотиваційний лист
•
резюме
•
відеоролик
(міні-фільм)
у
форматі,
що
відповідає
нижчезазначеним вимогам.
Файли можна завантажити на Google-диск і надати посилання для
доступу на vidznaka.baidovskyi@gmail.com .
Вимоги до створення відеороликів:
максимальна тривалість відеоролика — до 5 хвилин;
відео може бути відзняте будь-якими доступними для учасників
засобами (за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери,
фотоапарата, смартфона, мобільного телефона, дрона тощо);
відеороботи повинні бути новими і такими, які ще ніде не
публікувались, бажано спеціально створені для участі в цьому конкурсі.
формат відеоролика: AVI, MP4 (H.264, H.265), MPG (MPEG-1,
MPEG-2), MOV;
роздільна здатність відео – мінімум 720 пікселів по висоті.
Рекомендовані розміри: 1280х720, 1920х1080, 3840x2160, 4096x2160
відеоролик може бути самостійно озвучений автором,
супроводжуватися музичним фоном. Бажаний формат аудіо MP3 з бітрейтом
128 кб/сек і вище;
використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та
інструментів залишається на розгляд автора;
під час створення відеороботи дозволяється використання лише
власних, або придбаних на стоках аудіовізуальних матеріалів;
у разі використання іноземної мови (іншої, крім української),
відео повинне супроводжуватись субтитрами українською.
Файли із готовими відеороботами слід завантажувати на
файлообмінники, Dropbox та надсилати лінк на адресу журі конкурсу. В
цьому випадку розмір відео не повинен перевищувати 500 Мб. Відео також
можуть бути завантажені на YouTube та Vimeo із подальшим надсиланням
лінка на адресу vidznaka.baidovskyi@gmail.com
Тематика: суспільно важливі події; визначні постаті (відомі чи
маловідомі, але важливі для країни люди); цікаві незвідані місця; унікальні
люди тощо. Будьте креативними, старайтесь не копіювати чиїсь ідеї.
3. ЕТАПИ КОНКУРСУ:
Перший етап – з 10 жовтня по 11 листопада включно – відбувається
подання заяв із проектами та іншими документами, які додаються до заяви;
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Другий етап – з 12 листопада по 18 листопада включно – проводиться
оцінювання робіт і підведення підсумків конкурсу, визначається переможець
Відзнаки;
Третій етап – 19-20 листопада 2018 року включно (якщо інше не
передбачено домовленістю організаторів і переможця Відзнаки) –
відбувається укладання Угоди про виконання проекту і затвердження
бюджету;
Четвертий етап – 21 листопада – відбувається урочисте оголошення
результатів конкурсу та нагородження переможців на Заході пам’яті
Небесної сотні в рамках відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні.
4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
Учасниками конкурсу можуть бути громадяни України та українці
української діаспори, громадяни інших країн, за виключенням тих, які
здійснюють дії, що порушують суверенітет України.
Учасники конкурсу заповнюють заяву на участь, посилання на яку
обов’язково оприлюднюється у засобах із відкритим доступом до інформації
(ЗМІ, сайтах). Приймаються індивідуальні чи групові проекти.
Учасники можуть подавати заяви самостійно, або брати участь у
конкурсі за поданням сторін, які візьмуть на себе бажання номінувати певних
учасників. Для участі у конкурсі рекомендації не вимагаються. У заяві
обов’язково зазначається
інформація про автора (авторів) відеороботи.
Додається мотиваційний лист з обґрунтуванням важливості та цінності
продукту відповідно до умов конкурсу Відзнака імені Героя Небесної Сотні
Сергія Байдовського.
Усі конкурсанти своєю участю у конкурсі підтверджують, що ніколи не
виступали проти незалежності України та її територіальної цілісності, і
поділяють цінності Революції Гідності та європейського вибору України.
Учасники конкурсу беруть на себе відповідальність не
використовувати Відзнаку в політичних і комерційних цілях.
Конкурсанти несуть особисту відповідальність за представлення
правдивих відомостей. У випадку надання інформації, яка не відповідає
дійсності, учасники конкурсу будуть дискваліфіковані від подальшої участі в
конкурсі.
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ
Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 20-бальною системою
за такими критеріями:
• оригінальний підхід до створення ролика – максимально 4 бали;
• якість та рівень виконання – максимально 4 бали;
• переважне використання власних фото- та відеоматеріалів –
максимально 4 бали;
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• емоційний вплив на глядача – максимально 4 бали;
• глибина змісту відеоролика (втілення основної ідеї та проблеми у
кадрі) – 4 бали.
6. КОНКУРСНА КОМІСІЯ
Визначення переможця проекту здійснюється конкурсною комісією,
яка затверджується рішенням громадської організації «Родина Героїв
Небесної Сотні».
До складу журі входять відомі митці (письменники, художники,
режисери), журналісти, краєзнавці, автори відеопроектів, представники
наукових кіл України, громадські активісти, волонтери, члени громадської
організації «Родина Героїв Небесної Сотні». Всього конкурсна комісія
нараховує 12 осіб.
Члени журі визначають переможця Відзнаки на громадських засадах,
вшановуючи таким чином пам’ять всіх, хто віддав свої життя за свободу
України.
7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ
За підсумками конкурсу буде визначено й оголошено переможця (не
пізніше 21 листопада), який нагороджується Відзнакою та бере на себе
зобов’язання представити свою роботу в рамках проведення заходів,
присвячених вшануванню Героїв Небесної Сотні.
Між переможцем конкурсу (фізичною особою чи організацією –
юридичною особою) і громадською організацією «Родина Героїв “Небесної
Сотні”» укладається Угода про виконання проекту відповідно до цього
Положення.
Переможець Відзнаки отримує заохочення своєї творчої діяльності, яка
може мати форму фінансування на створення нового відеопродукту, на
промоцію власного відео, на участь у кіноконкурсі чи конференції світового
рівня, або в іншій формі за домовленістю сторін, про що між переможцем і
ГО укладається відповідна Угода. Загальна сума мотиваційної складової –
15000,00 (п’ятнадцять тисяч гривень) гривень, включаючи всі податки і
збори відповідно до чинного законодавства України.
Фінансове забезпечення приїзду переможця на церемонію
нагородження здійснюється у рамках проекту «Відзнаки Героїв»
громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні».
У випадку порушення умов участі, норм Положення, громадська
організація «Родина Героїв Небесної Сотні» приймає рішення про
позбавлення звання переможця Відзнаки. Переможець позбавляється всіх
прав на Відзнаку та права на її використання з моменту повідомлення йому
про це. Переможець вважається повідомленим про позбавлення таких прав з
моменту надання йому письмового рішення про позбавлення всіх прав на
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Відзнаку та права на її використання. Повідомлення вважається таким, що
було вручене переможцю, якщо воно було надіслане на поштову, чи
електронну адресу, яку переможець зазначав як свої контактні дані чи
вручене особисто.
Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» залишає за
собою право використовувати конкурсні роботи учасників у некомерційних
цілях і без виплати грошової винагороди автору з обов’язковим зазначенням
імені автора виключно для проведення соціальних рекламних кампаній,
розповсюдження соціальної рекламної продукції; відтворення робіт для
потреб Конкурсу і з метою його реклами, для показу по телебаченню, для
розміщення в засобах масової інформації, у тому числі, у мережі Інтернет.
Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» бере на себе
зобов’язання всебічно підтримувати розповсюдження інформації про
втілення проекту – переможця, сприяти його використанню в цілях
вшанування Героїв України, залучати допомогу інших громадських
організацій, місцевих і державних органів влади, державних закладів
культури, меценатів.

Голова
Громадської організації
«Родина Героїв
«Небесної Сотні»

Володимир Бондарчук
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