
III МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН КОНКУРС 

 „FLYING STAGE“ 

БУРГАС 2020 

 

Направление „Музикално изкуство“ 

Категория: Класическо пеене 

 

I.      Участниците се разпределят в следните възрастови групи: 

1. Първа възрастова група  – родени в периода  2006 – 2009 г. 

2. Втора възрастова група  – родени в периода  2001 – 2005 г. 

II.      Участниците имат право да се явяват по собствено желание в по-висока 

възрастова група, като спазват условията за избраната група  . 

III.       Конкурсната програма е по избор на участника, без ограничения в избора 

на композитор и брой на изпълняваните произведения и е с времетраене: 

1. Първа възрастова група – от 3 до 5 мин. 

2. Втора възрастова група – от 5 до 7 мин. 

IV.       Конкурсната програма се изпълнява наизуст. 

V.       Ако произведение от конкурсната програма е премиерно и се изпълнява 

за пръв път, нотният  текст на произведението в електронен вид  е неделима 

част от документите за регистрация в конкурса. 

VI.       Допускат се само солови изпълнения.  

VII. Конкурсната програма може да бъде изпълнявана в съпровод на: 

 Музикален инструмент или група от инструменти. 

  Музикална фонограма без вокали  или  инструменти, имитиращи 

човешки глас. 

VIII. Регистрацията за участие в конкурса се осъществява в срок от  20.04  до 30. 

04. 2020 г.   само по електронен път на адрес : flying_music@abv.bg и 

съдържа следната информация: 

1. Заявка за участие (по образец) 

2. Видеозапис на конкурсната програма 

3. Снимка на участника във формат JPEG 

4. Сканиран документ за платена регистрационна такса  по сметка на:                                                                                                                           

УН „Родни звуци” 

mailto:flying_music@abv.bg


УниКредит Булбанк – Бургас 

BIC – UNCRBGSF 

IBAN  BG53 UNCR 7630 1063 914880 

Основание за плащане – участие в конкурс и името на участника 

Документите за участие  изпратете по е-mail, линк  или чрез 

платформа за споделяне на файловете със задължителен достъп за 

изтегляне. 

IX.       Регистрационната такса за участие е в размер на 20 /двадесет/ евро. 

Заплаща се в български лева по банковия курс за деня. Банковите разходи за 

превод се заплащат от участника. 

Важно: Участниците, представители на български институции заплащат 

регистрационна такса в размер на 20 /двадесет/ лева. Останалата част от 

сумата се спонсорира от организаторите. 

X.       Разрешава се колективен превод на няколко участника на общо платежно 

нареждане. В този случай сканираният документ за банков превод трябва да 

е придружен с поименен списък на участниците. 

XI.       Регистрации извън посочените в регламента дати 20.04. – 30.04.2020 г. се 

считат за невалидни. 

XII. Регистрационни такси не се връщат. 

XIII. Конкурсната програма и профил на всеки участник се публикуват на сайта на    

конкурса: http://flyingstage.numsiburgas.com/ 

XIV. С регистрацията си за участие, кандидатите автоматично се отказват от 

право на финансова компенсация във връзка с публикуването на конкурсните 

материали в интернет. 

XV. Изисквания за конкурсния видеозапис: 

 Видеозаписът да е актуален и реализиран специално за конкурса. 

 Видеозаписът да е с високо качество, без монтаж  и визуални ефекти. 

 Да представя конкурсното изпълнение от начало до края без прекъсване 

на камерата. 

 Камерата да обхваща участника в общ план.  

 Конкурсното изпълнение да е осъществено в концертна зала или подобно 

помещение. Участникът да е в подходящо за целта облекло. 

 В началото на записа участникът се представя сам, като произнася на 

български или английски език своето име, фамилия и година на раждане. 

 Видеозаписът да е във формат Mp4. 

 Препоръчителен конвертор : https://convert-video-online.com/ 

 За изпращане на файловете : e- mail, линк или чрез платформа за 

споделяне на файловете със задължителен достъп за изтегляне. 

 

http://flyingstage.numsiburgas.com/


 Ако записът се извършва с таблет или телефон, устройството да бъде 

поставено хоризонтално. 

 Видеозапис, който не отговаря на техническите изисквания ще бъде 

върнат на участника с предложение в определен срок да предостави нов, 

който да отговаря на изискванията.  

 Одобрени при регистрацията видеозаписи не подлежат на подмяна по 

искане на кандидата.  

 Участието в конкурса е само с един видеозапис. 

 

XVI. Журито на конкурса се определя от организаторите и включва представители 

на висши учебни заведения и училища по изкуствата, утвърдени творци от 

областта на музикалните и сценични изкуства, педагози. 

XVII. Правилникът за работа на журито се публикува с обявяването на конкурса. 

XVIII. Срок за обявяване на резултатите от конкурса –  30. 06. 2020 г.  

XIX. За всяка една от възрастовите групи  журито присъжда следните отличия: 

• GRAND PRIX- еднократна стипендия в размер на 150 лв. 

• І   награда – диплом и право на участие в IV Международен виртуален 

конкурс “Flying Stage” – 2021 без регистрационна такса 

• ІІ  награда - диплом 

• ІІІ награда –диплом 

• Поощрителни награди – диплом 

XX. Участниците в конкурса получават дипломите си на адреса на институцията, 

която представляват. 

XXI. Подаването на заявка за участие се счита за съгласие със статута и 

регламента на конкурса. 

XXII. С регистрацията си за участие, кандидатите предоставят право на 

организаторите да ползват безвъзмездно конкурсните материали за дейности, 

свързани с реклама, подготовка и провеждане на конкурса. 

XXIII. Организаторите запазват правото си за промени в статута и регламента, като 

своевременно информират участниците в конкурса. 

 


