Международен онлайн конкурс на изкуствата
TALENTS OF TOMORROW - 2022
Цели на конкурса:
Конкурсът „TALENTS OF TOMORROW“ 2022 е международен и има за цел да даде поле за изява на
талантливи деца и младежи, да открие и насърчи нови таланти в сферата на музикалното и танцово
изкуство, изобразителното изкуство, литературата, фотографията и дигиталните приложни изкуства. Чрез
международно сътрудничество, конкурсът дава сцена на таланти от цял свят, като подпомага общуването
и създаването на трайни и ползотворни контакти за творци и изпълнители. Конкурсът има състезателен
характер и предвижда награди за най-изявените и талантливи участници, както и покани за участия в
бъдещи конкурси и инициативи.
Конкурсът „TALENTS OF TOMORROW“ 2022 се провежда в пет направления:
I.
II.
III.
IV.
V.

Вокално изкуство
Танцово изкуство
Изобразително изкуство
Литература
Фотография

Регламент

I.

РАЗДЕЛ Вокално изкуство

1. Конкурсът за вокално изкуство се провежда в следните КАТЕГОРИИ:
•
•
•
•
•
•
•

Поп
Джаз
Рок
Мюзикъл / Филмова музика
Евровизия
Фолклор / Етно
Евъргрийн

2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ за вокални изпълнители – индивидуални и формации
Възрастови групи

Индивидуални участници

Вокални формации

Първа група

До 7 години

До 9 години

Втора група

8 – 10 години

10 – 14 години

Трета група

11 – 14 години

15 – 18 години

Четвърта група

15 – 18 години

Над 18 години

Пета група

Над 18 години

3. ПРАВИЛА
•
•
•

•

•
•
•

Възрастта се определя към датата на подаване на заявката. За формациите възрастовата група се
определя от възрастта на най-големия участник.
Всеки участник има право да участва само с по една песен във всяка категория, като може да участва
в една или повече категории по избор, включително може да участва във всичките категории.
За участие се попълва онлайн заявка за участие и се изпраща видеоклип с песента, като записът може
да е направен както в домашни условия или в репетиционна зала, така и да бъде от живо изпълнение
на сцена.
Видеоклипът трябва да е записан хоризонтално и с добро качество на картината и звука, в противен
случай, това може да затрудни журито и да се отрази на крайната оценка. Не се допускат студийни
обработки и ефекти на гласа и пеене на плейбек. Допуска се използването на микрофон, без ефекти.
Видеоклипът трябва да е озаглавен с името на участника и името на песента.
Максимална продължителност на песните – 4:00 мин.
Краен срок за подаване на заявки: 10.03.2022 г. / ранно записване до 10.02.2022г. /

4. ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на изпълненията и участниците ще се осъществи от утвърдени професионалисти в различни
сфери на музикалното изкуство, чиито имена ще бъдат представени на по-късен етап. Критериите за оценка
са :
•
•
•
•
•

Чистота на вокалното изпълнение,
Техника на изпълнителя,
Сложност на избраната композиция,
Артистичност,
Визуално представяне на изпълнението.

Победителят на публиката ще бъде избран въз основа на събрания брой харесвания на публикуваното
изпълнение в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook.
Имената на победителите и класирането ще бъдат обявени по програма, която ще бъде допълнително
публикувана в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook, както и на официалната страница
www.brighttalents.org
5. НАГРАДИ:
•
•
•
•
•

GRAND PRIX - ЕДНА ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ВОКАЛНО ИЗКУСТВО „ОТКРИТИЕ НА
КОНКУРСА“ - СТАТУЕТКА, ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА.
Първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и всяка категория.
Награда на публиката – за участника, събрал най-много харесвания на изпълнението си от
публиката.
Специални награди – парични и предметни, от организаторите, от журито, спонсори и партньори на
конкурса.
Покани за други конкурси.

6. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Всички участници в конкурса за вокални изпълнители заплащат такса за участие, както следва:
Участници

За първа песен

Ранно записване:
до 10.02.2022г.

За втора песен

За всяка следваща
песен

Индивидуални
участници

30 лв.

25 лв.

15 лв.

12 лв.

Дуети и трио:

40 лв.

30 лв.

20 лв.

16 лв.

60 лв.

50 лв.

40 лв.

30 лв.

по 10 лв.
на човек

по 9 лв.
на човек

по 7 лв.
на човек

по 5 лв.
на човек

Вокални групи с
4 до 7 души
Вокални групи с
8 и повече души

Специални отстъпки за организации, които имат множество участници – за подробности, свържете се с
нас на имейл: contest@brighttalents.org
Таксата се заплаща по банков път по сметката на организатора:
Фондация Bright Talents
IBAN: BG82RZBB91551014261830
BIC: RZBBBGSF
В основание се посочват трите имена на участника и раздел, в който участва.
Копие от платежното нареждане се прикрепя към заявката.
Организаторът си запазва правото да не присъжда всички посочени награди, по преценка на журиращата
комисия, както и при необходимост да прави промени по условията на провеждане на конкурса. Заявки,
които не отговарят на описаните условия или съдържащи некоректни данни, няма да бъдат приети за участие.
С участието си участниците приемат условията на конкурса и дават своето съгласие предоставените от тях
данни да бъдат използвани за целите на конкурса, а изпратените изпълнения и творби да бъдат публикувани
и разпространявани по преценка на организатора – в страницата на партньора, социални мрежи, партньорски
медии, електронни и печатни издания и други. Участниците дават съгласието си имената им да бъдат
оповестени за целите на конкурса и награждаването. Всеки участник носи отговорност за авторските права на
подадените от него материали.

II.

РАЗДЕЛ Танцово изкуство

1. Конкурсът за танцово изкуство се провежда в следните КАТЕГОРИИ:
•
•
•
•

Класически балет
Фолклорни танци
Модерн / контемпорари
Стрийт денс / хип хоп

2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ – за индивидуални участници и формации
Възрастови групи
Втора група

Индивидуални участници
До 8 години
9 – 12 години

Вокални формации
До 9 години
10 – 14 години

Трета група

13 – 15 години

15 – 18 години

Четвърта група

16 – 18 години

Над 18 години

Първа група

Пета група
3. ПРАВИЛА
•

•
•

•
•
•

Над 18 години

Всеки индивидуален участник или формация има право да участва с по един танц във всяка категория,
като може да участва в една или повече категории по избор, включително може да участва във
всичките категории.
При формациите, възрастовата група се определя от възрастта на най-големия участник.
За участие се попълва онлайн заявка и се изпраща непрофесионален видеоклип с изпълнението, като
записът може да е направен в хоризонтално положение, както в домашни условия или в
репетиционна зала, така и да бъде от живо изпълнение на сцена. Видеоклипът трябва да е озаглавен
с името на участника и името на изпълнението.
Максимална продължителност на изпълнението – 4:30 мин.
Видеоклиповете трябва да бъдат с добро качество на картината и звука, в противен случай, това може
да затрудни журито и да се отрази на крайната оценка.
Краен срок за подаване на заявки: 10.03.2022 г. / ранно записване до 10.02.2022г. /

4. ЖУРИ
Оценяването на изпълненията и участниците ще се осъществи от утвърдени професионалисти в различни
сфери на танцовото изкуство, чиито имена ще бъдат представени на по-късен етап. Критериите за оценка са:
•
•
•
•

Техника на изпълнение,
Интерпретация,
Хореография,
Визуално представяне на изпълнението, грим и костюми.

Победителят на публиката ще бъде избран въз основа на събрания брой харесвания на публикуваното
изпълнение в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook.
Имената на победителите и класирането ще бъдат обявени по програма, която ще бъде допълнително
публикувана в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook, както и на официалната страница
www.brighttalents.org

5. НАГРАДИ:
•
•
•
•
•

ЕДНА ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ОТКРИТИЕ НА КОНКУРСА“ –
СТАТУЕТКА, ДИПЛОМ, ПАРИЧНА ИЛИ ПРЕДМЕТНА НАГРАДА.
Първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и всяка категория.
Награда на публиката – за участника, събрал най-много харесвания на изпълнението си от
публиката.
Специални награди от организаторите, от журито, спонсори и партньори на конкурса.
Покани за други конкурси.

6. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Всички участници в конкурса за танцово изкуство заплащат такса за участие, както следва:
Участници
Индивидуални
участници
Малки формации –
до 4 души
Големи формации –
над 5 души

За първо
изпълнение

Ранно записване:
до 10.02.2022г.

За второ
изпълнение

За всяко следващо
изпълнение

30 лв.

25 лв.

15 лв.

10 лв.

40 лв.

35 лв.

30 лв.

15 лв.

по 10 лв.
на човек

по 9 лв.
на човек

по 7 лв.
на човек

по 5 лв.
на човек

Специални отстъпки за организации, които имат множество участници – за подробности, свържете се с
нас на имейл: contest@brighttalents.org
Таксата се заплаща по банков път по сметката на организатора:
Фондация Bright Talents
IBAN: BG82RZBB91551014261830
BIC: RZBBBGSF
В основание се посочват трите имена на участника и раздел, в който участва.
Копие от платежното нареждане се прикрепя към заявката.
Организаторът си запазва правото да не присъжда всички посочени награди, по преценка на журиращата
комисия, както и при необходимост да прави промени по условията на провеждане на конкурса. Заявки,
които не отговарят на описаните условия или съдържащи некоректни данни, няма да бъдат приети за участие.
С участието си участниците приемат условията на конкурса и дават своето съгласие предоставените от тях
данни да бъдат използвани за целите на конкурса, а изпратените изпълнения и творби да бъдат публикувани
и разпространявани по преценка на организатора – в страницата на партньора, социални мрежи, партньорски
медии, електронни и печатни издания и други. Участниците дават съгласието си имената им да бъдат
оповестени за целите на конкурса и награждаването. Всеки участник носи отговорност за авторските права на
подадените от него материали.

III.

РАЗДЕЛ Изобразително изкуство

1. Конкурсът за изобразително изкуство се провежда в следните КАТЕГОРИИ:
•
•

Живопис
Дигитална рисунка

Участниците могат да избират тема по свой избор, с която да се представят най-добре.
2. Възрастови групи
Възрастови групи

Индивидуални участници

Първа група

До 8 години

Втора група

9 – 12 години

Трета група

13 – 15 години

Четвърта група

16 – 18 години

3. ПРАВИЛА
•
•
•
•

•

Възрастта се определя в момента на подаване на заявката.
Всеки участник има право да участва с до две творби във всяка категория, като може да участва и в
двете категории.
Поради епидемичните условия и с оглед да се избегнат допълнителни разходи за участниците,
творбите се изпращат в електронен вариант, а не физически.
Снимките трябва да бъдат с високо качество, в противен случай, това може да затрудни журито и да
се отрази на крайната оценка. За най-реалистично представяне на цветовете, препоръчително е
снимките да бъдат направени на дневна светлина.
Краен срок за подаване на заявки: 10.03.2022 г. / ранно записване до 10.02.2022г. /

4. ЖУРИ
Оценяването на изпълненията и участниците ще се осъществи от утвърдени професионалисти в различни
сфери на изобразителното и графично изкуство, чиито имена ще бъдат представени на по-късен етап.
Критерии за оценка:
•
•
•
•

Оригиналност на идеята и композицията,
Техники на изпълнение,
Цветова композиция,
Перспектива.

Победителят на публиката ще бъде избран въз основа на събрания брой харесвания на публикуваното
изпълнение в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook.
Имената на победителите и класирането ще бъдат обявени по програма, която ще бъде допълнително
публикувана в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook, както и на официалната страница
www.brighttalents.org

5. НАГРАДИ:
•
•
•
•
•

ЕДНА ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОТКРИТИЕ НА КОНКУРСА“
– ПЛАКЕТ, ДИПЛОМ, ПАРИЧНА ИЛИ ПРЕДМЕТНА НАГРАДА.
Първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и всяка категория.
Награда на публиката – за творбата, събрала най-много харесвания от публиката.
Специални награди – парични и предметни, от организаторите, от журито, спонсори и партньори на
конкурса.
Покани за други конкурси.

6. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Всички участници в конкурса за изобразително изкуство заплащат такса за участие, както следва:
Участници
Индивидуални
участници

За първа творба

Ранно записване:
до 10.02.2022г.

За втора творба

За всяка следваща
творба

15 лв.

12 лв.

8 лв.

5 лв.

Специални отстъпки за организации, които имат множество участници – за подробности, свържете се с
нас на имейл: contest@brighttalents.org
Таксата се заплаща по банков път по сметката на организатора:
Фондация Bright Talents
IBAN: BG82RZBB91551014261830
BIC: RZBBBGSF
В основание се посочват трите имена на участника и раздел, в който участва.
Копие от платежното нареждане се прикрепя към заявката.
Организаторът си запазва правото да не присъжда всички посочени награди, по преценка на журиращата
комисия, както и при необходимост да прави промени по условията на провеждане на конкурса. Заявки,
които не отговарят на описаните условия или съдържащи некоректни данни, няма да бъдат приети за участие.
С участието си участниците приемат условията на конкурса и дават своето съгласие предоставените от тях
данни да бъдат използвани за целите на конкурса, а изпратените изпълнения и творби да бъдат публикувани
и разпространявани по преценка на организатора – в страницата на партньора, социални мрежи, партньорски
медии, електронни и печатни издания и други. Участниците дават съгласието си имената им да бъдат
оповестени за целите на конкурса и награждаването. Всеки участник носи отговорност за авторските права на
подадените от него материали.

IV.

РАЗДЕЛ Литература

1. Конкурсът за изобразително изкуство се провежда в следните КАТЕГОРИИ:
•
•

Поезия
Проза

Участниците могат да избират тема по свой избор, с която да се представят най-добре.
2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възрастови групи

Индивидуални участници

Първа група

8 – 11 години

Втора група

12 – 15 години

Трета група

16 – 18 години

3. ПРАВИЛА
•
•
•
•
•
•

Възрастта се определя в момента на подаване на заявката.
Всеки участник има право да участва с до две творби във всяка категория, като може да участва и в
двете категории.
Творбите се изпращат в електронен вариант във формата за заявка.
Творбите трябва да бъдат до една печатна страница за категория поезия, или до 3 печатни страници
за категория проза, в текстов формат, размер на шрифта Times New Roman, размер 12.
Творбата не трябва да е издавана.
Краен срок за подаване на заявки: 10.03.2022 г. / ранно записване до 10.02.2022г. /

4. ЖУРИ
Оценяването на изпълненията и участниците ще се осъществи от утвърдени професионалисти в различни
сфери на литературата и представители от издателства, чиито имена ще бъдат представени на по-късен етап.
Критерии на оценяване:
•
•
•
•

Оригиналност на идеята,
Структура и последователност на творбата,
Лексикално богатство,
Коректна граматика, пунктуация, правопис.

Имената на победителите и класирането ще бъдат обявени по програма, която ще бъде допълнително
публикувана в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook, както и на официалната страница
www.brighttalents.org
5. НАГРАДИ:
•
•
•
•

Първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и всяка категория.
Специални награди от организаторите, от журито, спонсори и партньори на конкурса.
Покани за други конкурси.
Най-добрите творби ще бъдат публикувани в сайта и фейсбук страницата на организатора.

6. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Всички участници в конкурса за литературно изкуство заплащат такса за участие, както следва:
Участници
Индивидуални
участници

За първа творба

Ранно записване:
до 10.02.2022г.

За втора творба

За всяка следваща
творба

15 лв.

12 лв.

8 лв.

5 лв.

Специални отстъпки за организации, които имат множество участници – за подробности, свържете се с
нас на имейл: contest@brighttalents.org
Таксата се заплаща по банков път по сметката на организатора:
Фондация Bright Talents
IBAN: BG82RZBB91551014261830
BIC: RZBBBGSF
В основание се посочват трите имена на участника и раздел, в който участва.
Копие от платежното нареждане се прикрепя към заявката.
Организаторът си запазва правото да не присъжда всички посочени награди, по преценка на журиращата
комисия, както и при необходимост да прави промени по условията на провеждане на конкурса. Заявки,
които не отговарят на описаните условия или съдържащи некоректни данни, няма да бъдат приети за участие.
С участието си участниците приемат условията на конкурса и дават своето съгласие предоставените от тях
данни да бъдат използвани за целите на конкурса, а изпратените изпълнения и творби да бъдат публикувани
и разпространявани по преценка на организатора – в страницата на партньора, социални мрежи, партньорски
медии, електронни и печатни издания и други. Участниците дават съгласието си имената им да бъдат
оповестени за целите на конкурса и награждаването. Всеки участник носи отговорност за авторските права на
подадените от него материали.

V.

РАЗДЕЛ Фотография

1. Конкурсът за фотография се провежда в следните ТЕМИ
•
•
•

Късчета природа
Чудото на водата
Детството през моите очи

2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възрастови групи

Индивидуални участници

Първа група

До 8 години

Втора група

9 – 12 години

Трета група

13 – 15 години

Четвърта група

16 – 18 години

3. ПРАВИЛА
•
•
•
•
•

Възрастта се определя в момента на подаване на заявката.
Всеки участник има право да участва с до две фотографии във всяка тема, като може да участва във
всички теми.
Поради епидемичните условия, и с оглед да се избегнат допълнителни разходи за участниците,
фотографиите се изпращат в електронен вариант във формата за заявка.
Фотографиите трябва да бъдат с високо качество, в противен случай, това може да затрудни журито и
да се отрази на крайната оценка.
Краен срок за подаване на заявки: 10.03.2022 г. / ранно записване до 10.02.2022г. /

4. ЖУРИ
Оценяването на изпълненията и участниците ще се осъществи от утвърдени професионалисти в сферата на
фотографията, чиито имена ще бъдат представени на по-късен етап. Критерии за оценка:
•
•
•
•
•

Оригиналност на идеята,
Естетика,
Композиция,
Цветове,
Уловена емоция.

Победителят на публиката ще бъде избран въз основа на събрания брой харесвания на публикуваната
творба в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook.
Имената на победителите и класирането ще бъдат обявени по програма, която ще бъде допълнително
публикувана в страницата на фондация BRIGHT TALENTS във Facebook, както и на официалната страница
www.brighttalents.org

5. НАГРАДИ:
•
•
•
•
•

ЕДНА ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЯ „ОТКРИТИЕ НА КОНКУРСА“ – СТАТУЕТКА,
ДИПЛОМ, ПАРИЧНА ИЛИ ПРЕДМЕТНА НАГРАДА.
Първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и всяка категория.
Награда на публиката – за участника, събрал най-много харесвания на изпълнението си от
публиката.
Специални награди от организаторите, от журито, спонсори и партньори на конкурса.
Покани за други конкурси.

6. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Всички участници в конкурса за фотографско изкуство заплащат такса за участие, както следва:
Участници

За първа творба

Ранно записване:
до 10.02.2022г.

За втора творба

За всяка следваща
творба

Индивидуални
15 лв.
12 лв.
8 лв.
5 лв.
участници
Специални отстъпки за организации, които имат множество участници – за подробности, свържете се с
нас на имейл: contest@brighttalents.org
Таксата се заплаща по банков път по сметката на организатора:
Фондация Bright Talents
IBAN: BG82RZBB91551014261830
BIC: RZBBBGSF
В основание се посочват трите имена на участника и раздел, в който участва.
Копие от платежното нареждане се прикрепя към заявката.
Организаторът си запазва правото да не присъжда всички посочени награди, по преценка на журиращата
комисия, както и при необходимост да прави промени по условията на провеждане на конкурса. Заявки,
които не отговарят на описаните условия или съдържащи некоректни данни, няма да бъдат приети за участие.
С участието си участниците приемат условията на конкурса и дават своето съгласие предоставените от тях
данни да бъдат използвани за целите на конкурса, а изпратените изпълнения и творби да бъдат публикувани
и разпространявани по преценка на организатора – в страницата на партньора, социални мрежи, партньорски
медии, електронни и печатни издания и други. Участниците дават съгласието си имената им да бъдат
оповестени за целите на конкурса и награждаването. Всеки участник носи отговорност за авторските права на
подадените от него материали.
За контакти:
Фондация Bright Talents
тел. 0876 15 66 06
e-mail: contest@brighttalents.org
официален сайт: www.brighttalents.org
Facebook: www.facebook.com/brighttalentsfoundation
Instagram: www.instagram.com/brighttalents

