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СДРУЖЕНИЕ „ЕКЛЕКТИКА“ 

 
представя 

 

 

„Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition 

 
Конкурс за написване на нова детска песен 

с подкрепата на 

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА“ 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 
 

и с медийното партньорство на БНР 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

В конкурса за написване на нова детска песен за приза „Eclectica 

Union Kids“ – Symphony Competition могат да участват всички автори, без 

възрастови ограничения. 

 

Изпълнителите не трябва да са на повече от 16-годишна възраст към 

датата на провеждането на конкурса. 

 

Творбите, изпращани от участниците, трябва да бъдат специално 

създадени за конкурса, да не са изпълнявани и/или публично представяни. 

Партитурите на песните да са написани ясно и четливо на компютърна 

програма с аранжимент за оркестър в максимален състав: 

 

Първи цигулки – 7 

Втори цигулки – 6 

Виоли – 5 

Виолончели – 5 

Контрабаси – 2 

Флейти – 2 

Обои – 2 

Кларинети – 2 

Фаготи – 2 

Корни – 3 

Тромпети – 2 

Тимпани или други ударни – 1 

Пиано – 1 
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Китара електрическа или акустична -1 

Бас китара – 1 

Барабани - 1  

Саксофон алт или тенор – 1 

 

 

Предварително сформираните творчески екипи от автор на музика, 

автор на текст, аранжор/оркестратор и изпълнител могат да кандидатстват 

като е достатъчно да изпратят демозапис или нотен материал изписан на 

компютър или ръчно (четливо).  

Нотните материали и демозаписите ще се приемат както на място на 

книжен и/или електронен носител, така и по e-mail.  

Авторите сами определят изпълнителите, които ще изпълняват 

песните им. Текстовете на песните задължително трябва да са на български 

език. Готовите произведения не трябва са по-дълги от 5 мин. 

 

За авторите на музика, които не притежават необходимите 

умения за създаване на аранжимент за симфоничен оркестър, 

организаторите се ангажират да съдействат за осъществяване на връзка 

между тях и професионални аранжори/оркестратори. 

 

Послание на текста – примерни теми за 2021 г.: 

1. Сезоните на моето детство; 

2. Природните богатства през детските очи; 

3. Пътешествие из моята родина; 

4. Музиката в мен; 

5. Да бъдем добри – щастие за всички. 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Конкурсът е анонимен. Всеки автор /автори/ може/гат да участва/т с 

не повече от две произведения. 

Върху партитурата, компактдиска с демозаписа или други материали 

на кандидатстващата творба не трябва да фигурират имената на песните и 

авторите. Партитурата и компактдискът (или друг дигитален носител) с 

демозаписа трябва да бъдат придружени с отделно запечатан плик, 

съдържащ подписаната от авторите апликационна форма, адрес за 

кореспонденция, електронна поща и телефон, както и съгласие за приемане 

условията по този регламент. 

Участниците в конкурса ще бъдат уведомени официално на 

посочените от тях контакти за резултатите от проведения конкурс.  
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Участниците в конкурса  трябва да представят творбите си на адрес: 

гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 2, ОКИ „Надежда“ за конкурса „Eclectica 

Union Kids“ – Symphony Competition или на e-mail адрес: 

oki_nadejda@abv.bg в срок  до 30 октомври 2021 г., 17:00 ч. 

Изключения от изискванията не се допускат. 

 

 

 

ЖУРИРАНЕ И СЕЛЕКЦИЯ 

 

В предварителна селекция деветчленно жури, определено от 

организаторите, ще разгледа всички кандидатури, като дванадесет от тях, 

получили най-високи оценки, ще се състезават за наградите, описани по-

долу и ще участват в Галаконцерта. Творбите ще бъдат оценявани по 

следните критерии: 

 

- Оригиналност на музикалната идея;  

- Послание на текста спрямо някоя от актуалните теми на     

конкурса, обявени в регламента за съответната година;  

- Оригинална идея в подхода на аранжиране и оркестрация;  

- Изпълнение. 

             В деня преди Галаконцерта чрез гласуване журито ще  определи 

премираните за приза „Eclectica Union Kids“ – Symphony Competition.  

 

- Журито не се задължава да присъжда всички награди.  

- Наградите могат да бъдат делими. 

- Решенията  на журито са окончателни и неоспорими.  

                 

НАГРАДИ 

 

- Първа награда – 3000 лв. и авторска статуетка 

- Втора награда – 2000 лв. и авторска статуетка 

- Трета награда – 1000 лв. и авторска статуетка 

- Специална награда на оркестъра - ще бъде обявена след тайно 

гласуване от всички оркестранти. Песента, спечелила най-много гласове, ще 

получи наградата от 800 лв. 

mailto:oki_nadejda@abv.bg
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Всички награди ще се изплащат на автора или изпълнителя, който е 

подал заявлението за кандидатстване. Организаторите не носят отговорност 

за това как екипите ще разделят наградата помежду си. 

Възможно е да бъдат дадени и допълнителни награди в случай, че 

бъдат привлечени допълнителни спонсори и партньори.                                         

Всички участници във финалния Галаконцерт получават грамоти за 

участие, а премираните – диплом.  

Наградите – статуетки и дипломи  се връчват на авторите на 

наградените песни по време на Галаконцерта, който ще се проведе на 20 

ноември. Концертът ще бъде записан. Продуцент на записите е Сдружение 

„Еклектика“. 

 

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

За всяко подадено Заявление за участие в конкурса се заплаща такса 

в размер на 100 / сто / лева по банков път.  

 

Данни за плащането: 

Получател Сдружение „Еклектика“ 

IBAN BG96 FINV 9150 1216 2215 49 

BIC FINVBGSF 

Банка Първа инвестиционна банка 

Основание Участие в конкурс 

Срок за плащане 30 октомври 2021 г. 

 

Авторите на отличените 12 песни декларират, че дават правото 

творбите им да бъдат звукозаписани и видеозаснети, както и че разрешават 

да бъдат използвани, съгласно Закона за авторското право и сродните му 

права, по всички допустими начини за целите на конкурса в рамките на пет 

години. Тези условия ще бъдат записани в договора към Апликационната 

форма. 

 

Важно!!!  

Авторите не отстъпват правата си, с което не биват ощетени. Те дават 

правото за използване, за което ще получават всички полагащи им се 

отчисления от дружеството за колективно управление Музикаутор. 


