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              ЗАТВЕРДЖЕНО   

Комісією Українського автомобільного клубу 

з питань культури та мистецтв 

Рішення №1/08 від 4 серпня 2021 року   

  

РЕГЛАМЕНТ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ  

«РЕТРО АРТ 2021»  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Даний Регламент всеукраїнського мистецького конкурсу «РЕТРО АРТ 2021» 

(далі – Регламент) встановлює процедуру організації та проведення всеукраїнського 
мистецького конкурсу «РЕТРО АРТ 2021» (далі – Конкурс), вимоги до учасників, 
порядок та строки подачі робіт, критерії оцінювання та інші деталі щодо організації та 
проведення Конкурсу.  

1.2. Конкурс проводиться з метою розвитку культури ентузіастів ретро техніки 
та тематичного мистецтва, висвітлення та нагородження талановитих українських 
художників, фотографів та відеомейкерів, привернення уваги громадськості до ретро 
авто культури та справи щодо захисту, збереження та популяризації технічної 
автомобільної спадщини. 

1.3. Організатором Конкурсу є Комісія з питань культури та мистецтв 
Українського автомобільного клубу (далі – Організатор), яка є робочим органом у 
складі громадської організації «Український автомобільний клуб» (УАК), що 
підпорядковується та є підзвітною Правлінню УАК.  

1.4. Комісія з питань культури та мистецтв Українського автомобільного клубу 
назначається відповідальним органом за всі питання щодо організації та проведення, а 
також створення та змінення правил та порядку проведення Конкурсу, викладені в 
цьому Регламенті. 

1.5. Контактні дані для зв'язку з Організатором та подачі робіт:  
- Офіційне місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Велика Житомирська, 19-Б;  
- Електронна пошта для прийому заявок на участь в конкурсі та електронних 

копій конкурсних робіт: uac.retro@gmail.com  
- Офіційний сайт: uac-retro.org 
- Офіційна сторінка заходу в Facebook: 

https://www.facebook.com/events/967011860817268 
- Контактні телефони: +380963580001, 380973580001 
 
 

2. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

 
2.1. Участь в Конкурсі можуть брати фізичні особи громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, віком від 5 років, які своєчасно подали заяву на участь в 
Конкурсі разом із роботою, яка відповідає критеріям участі в Конкурсі (далі – Учасник 
або Учасники).  

2.2. Рішення про допуск або відмову в допуску учасника до Конкурсу приймається 
Організатором та не може бути оскаржене.  
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2.3. Для допуску до конкурсу учасник зобов’язаний подати заяву про участь в 
фізичній або електронній формі на ім’я Організатора особисто, поштою або 
електронною поштою (uac.retro@gmail.com). Бланк заяви на участь оприлюднений на 
офіційних сторінках та сайті Організатора.  

2.4. Разом із заявою, учасник зобов’язаний надати роботу на участь в Конкурсі, яка 
належить до однієї із категорії робіт, що допускаються в конкурсі. Учасники Конкурсу 
гарантують, що роботи, які вони подають для участі у Конкурсі, є оригінальними та не 
порушують права та інтереси третіх осіб.  

2.5. Учасник може подавати не більше однієї роботи в кожній із представлених на 
конкурсі категорій. Таким чином, один учасник може подати на Конкурс не більше трьох 
робіт (1 в категорії Фото, 1 в категорії Малюнки, 1 в категорії Відео).  

2.6. Строк подачі робіт – до 8го вересня 2021 року і може бути продовжений 
рішенням Організатора.  

 
 

3. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ РОБІТ 

 
3.1. Тема конкурсу та конкурсних робіт – «ретро техніка». Ретро технікою 

вважаються будь-які транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, спеціальна та 
військова техніка), віком 30 років і більше, моделі яких більше не випускаються. 
Трактування теми – вільне, приклади допустимих тем (окрім ретро техніки 
безпосередньо): ретро авто заходи, такі як гонки та фестивалі, визначні діячі в ретро 
авто культурі, історія автомобілебудівництва тощо.  

3.2. Роботи на участь в Конкурсі розрізняються за віком учасників, а також за 
типом роботи, всього формуючи 9 основних конкурсних категорій («Малюнки - Діти», 
«Фото – Діти», «Відео – Діти», «Малюнки - Молодь», «Фото – Молодь», «Відео – Молодь», 
«Малюнки - Дорослі», «Фото – Дорослі», «Відео – Дорослі») 

3.3. За віком учасників на Конкурсі розрізняють три наступні категорії:  
 - «Діти» - від 5 до 11 років;  
- «Молодь» - від 12 до 17 років; 
- «Дорослі» - від 18 років і вище.  
3.4. За типом робіт на Конкурсі розрізняють наступні категорії:  
- «Малюнки» (скетч арти, ілюстрації). Під «малюнками» розуміються тематичні 

зображення на площині, створені фізичними або електронними художніми засобами;  
- «Фото»; 
- «Відео». До участі в Конкурсі приймаються відео ролики протяжністю до п’яти 

хвилин включно.     
3.4. Конкурсна робота має бути такою, що не публікувалася до подачі заяви на 

участь в Конкурсі або такою, що була створена спеціально для участі в Конкурсі.  
3.5. До участі в конкурсі не можуть бути залучені безпосередньо учасники 

Комісії з питань культури та мистецтв Українського автомобільного клубу та учасники 
комісії журі.  
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ЕТАПИ КОНКУРСУ 

 
4.1. Конкурс проводиться у два етапи: відбірковий тур та фінал. 
4.2. На етапі відбіркового туру Організатором в дистанційному режимі 

обираються не більше 10 найкращіх робіт в кожній конкурсній категорії, які будуть 
допущені до фіналу. Відбірковий етап вважається завершеним в момент формування 
кінцевих переліків конкурсних робіт в усіх категоріях Конкурсу.  

4.3.  Фінал Конкурсу проводиться наживо в Києві, в Національному технічному 
університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, після 
завершення відбіркового етапу.  

4.4. Дата проведення фіналу – 2го жовтня 2021 року. Деталі щодо дати та 
локації проведення фіналу Конкурсу можуть бути змінені Організатором. Зміни будуть 
опубліковані на сайті иа офіційних сторінках в соціальних мережах Українського 
автомобільного клубу. 

4.5. На фіналі Конкурсу відбудеться публічна презентація всіх допущених до 
фіналу робіт, виступ учасника (якщо він присутній) та оцінювання робіт комісією журі.  

4.6. За результатами оцінювання серед учасників обираються переможці, а 
призові місця розподіляються згідно порядку загальної кількості набраних учасниками 
балів.  

4.7. Конкурс завершується урочистим нагородженням та врученням призів та 
подарунків переможцям. Призовими місцями вважаються перше, друге та третє місце в 
кожній із представлених дев’яти категорій. 

4.8. Учасники Конкурсу, що зайняли призові місця, отримують  грошові призи, 
трофеї та подарунки. Призовий фонд для розподілення грошових призів – 10 000 
гривень і може бути розширений рішенням Організатора до проведення фінального 
етапу Конкурсу.  

4.9. Перелік переможців «РЕТРО АРТ 2021» зазначається в протоколі засідання 
фінального оцінювання комісії журі та публікується на сайті та сторінках в соціальних 
мережах Українського автомобільного клубу.  

 
 

5. ЖУРІ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 
5.1. Для розгляду та оцінки конкурсних проєктів, визначення переможців 

конкурсу, призначається Творча комісія, що складається з представників Організатора 
та запрошених експертів. Склад Творчої комісії не може бути змінений після початку 
фінального етапу Конкурсу.  

5.2. Творча комісія формується переважно із учасників Комісії з питань культури 
та мистецтв Українського автомобільного клубу.  

5.3. В рамках проведення фінального етапу Конкурсу, із загального складу 
Творчої комісії, обирається п’ять експертів, знання яких є найбільш відповідними для 
справедливої оцінки тої чи іншої категорії робіт, і які складають комісію журі.  

5.4. Склад комісії журі на фінальному етапі може змінюватися за рішенням 
Організатора, в будь-який час, але не під час оцінювання тої чи іншої роботи, в 
залежності від необхідності певних знань або наявності конфлікту інтересів. 

5.5. На фінальному етапі, для визначення переможців Конкурсу, журі виставляє 
бали роботам учасників за 10-бальною шкалою (від 1-10 балів) під час їх публічної 
презентації. Бали виставляються у відкритому форматі.  
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5.6. Бали виставляються за наступними двома критеріями:  
- Техніка;  
- Креативність.  
Таким чином, одна робота всього може отримати максимум в 100 балів (50 балів 

за «Техніку» і 50 – за «Креативність», по 20 від кожного члена комісії журі) і мінімум в 10 
балів. 

5.7. У випадку однакової кількості балів у двух (або більше) робіт, вище місце 
отримує наймолодший учасник.  

 
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 

 
6.1. Участь у Конкурсі автоматично означає ознайомлення та повну згоду 

учасника конкурсу з цим Регламентом, а саме: 
-  Учасник Конкурсу ознайомлений та згоден з усіма умовами та правилами участі 

в Конкурсі;   
- Учасник Конкурсу згоден на обробку (здійснення будь-яких дій) Організатором 

його персональних даних, які учасник надавав Організатору, в рамках та для організації 
та проведення Конкурсу.  

6.2. Учасник Конкурсу несе відповідальність за достовірність наданої 
персональної інформації. Зазначені учасником дані мають бути документально 
підтверджені за запитом Організатора. Організатор конкурсу гарантує нерозголошення 
персональних даних, що стали йому відомі під час проведення конкурсу, крім їх 
використання за прямим призначенням. 

6.3. Подавши конкурсну заявку,  учасник конкурсу підтверджує: 
- авторство роботи; 
- власну згоду на участь у Конкурсі, згоду на обробку, збереження та 

використання наданих персональних даних та конкурсних робіт в рамках організації та 
проведення конкурсу, використання конкурсної заявки та наданих даних на розсуд 
Організатора, включаючи публікацію в Інтернеті та засобах масової інформації; 

- згоду на виключення з Конкурсу поданих матеріалів у разі виникнення 
претензій з боку третіх осіб (у разі отримання Організатором претензій від третіх осіб 
учасник конкурсу несе повну відповідальність за порушення прав третіх осіб). 

6.4. У випадку допуску роботи до фінального етапу, учасник зобов’язується 
надати конкурсну роботу у фізичному вигляді в оригіналі для проведення оцінювання 
та для виставки робіт всіх учасників, організаторів та гостей «РЕТРО АРТ».  

 

 

 

 

Президент УАК                                                             _________________________ Шумський А.Г. 


