E-FEST
ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ПЕВЦИ (НАРОДНО И ПОП
ПЕЕНЕ), , ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, АВТОРСКА
МУЗИКА И ВИДЕОКЛИП

СТАТУТ
І. Общи положения
1.

Онлайн конкурсът „E-fest“ се провежда ежегодно в два сезона, независими един от

друг: пролетен и есенен.
2.

В рамките на конкурса могат да се провеждат и съпътстващи прояви онлайн и

присъствено с награди: включвания на живо в страницата на конкурса във Фейсбук,
конкурси за изпълнител на седмицата, най-многобройна група, най-активен зрител,
концерти и др.
3.

Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури, което се определя всеки

сезон от Организационния комитет. Присъжда се и награда на публиката, определена от
броя на харесванията на изпълнението в страницата на конкурса във Фейсбук.
4.

Участниците получават парични и предметни награди. Наградният фонд се определя в

зависимост от броя на участниците и се оповестява от организационния комитет на
официалната страница на конкурса във Фейсбук и на сайта www.myfestivals.bg.
5.

Класирането се извършва в три възрастови групи: до 9 години, от 10 до 18 години и

над 19 години без горна граница.

II. Условия за участие
1. Участниците се представят с видео запис на свое изпълнение с продължителност до 5
минути, изпратено като файл или като линк на публикувано видео в YоuTube. Няма
изрично изискване за времето и мястото, където е правен записът. Може да бъде и от
участие в друго събитие.
2. Всеки участник носи отговорност за авторските права на своето изпълнение.
3. Видео записът трябва да бъде с добро качество на звука и картината. За категория
Пеене се изисква да не е прилагана допълнителна аудио обработка. С готов видеоклип
може да се участва в категория Видеоклип и Авторска музика
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4. Видео записите, които заради авторски права не могат да бъдат качени в социалните
мрежи, няма да бъдат публикувани в страницата на конкурса във Фейсбук и няма да
участват за наградата на публиката, но ще бъдат оценявани от журито.
5. Всеки изпълнител може да участва с неограничен брой изпълнения като плаща такса за
всяко изпълнение.
6. Записването за участие става чрез подаване на попълнена апликационна форма през
сайта www.myfestivals.bg или на имейл e-fest@abv.bg и изпращане на видео запис на
изпълнение/изпълнения.
8. Към заявката трябва да бъдат приложени:
- кратко описание на изпълнителя (групата) - до 1000 символа
- 3 броя снимки (JPG формат)
- имейл адрес, телефон
- лице за контакт
10. Заявките и представителните материали се изпращат в срока, посочен от
Организационния комитет.

III. Цени за участие
1. Цените за участие и формите на плащане се определят за всеки сезон от
Организационния комитет и се обявяват на сайта www.myfestivals.bg и на Фейсбук
страницата на конкурса.

IV. Цели на конкурса
1. Да съдейства за съхраняването и популяризирането на нематериалното културно
наследство.
2. Да популяризира постиженията на български творци в различни жанрове на
изкуството.
3.

Да развива културния обмен между артисти от различни жанрове.

4.

Да мотивира, поощрява и подпомага изявите на изпълнители в различни жанрове

на изкуството в дигитална среда.
V. Символика на фестивала
Конкурсът „Е-fest“ има свое наименование и свой графичен символ, регистрирани
съгласно българското законодателство.
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