
РЕГЛАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 
ЧІЛДРЕН КІНОФЕСТ 2019 

  
I. Чілдрен Кінофест (далі – Фестиваль) – міжнародний кінофестиваль для дітей 
і підлітків, створений з метою виховання нового покоління кіноглядачів в 
Україні, розвитку практик сімейного культурного дозвілля та просування 
мистецтва кіно. 
  
II. Засновником Фестивалю виступає  компанія «Артхаус Трафік» (ТОВ «Трафік 
Філмз») 
  
III. Фестиваль проводиться у понад 20 містах України, фестивальний центр 
розташовується в Києві. 
  
IV. Шостий фестиваль Чілдрен Кінофест відбудеться в період з 31 травня по 9 
червня 2019. 
  
V. Фестивальна програма складається з наступних секцій: Міжнародна 
конкурсна програма, Позаконкурсні кінопокази та Спеціальні події. 
  
1. МІЖНАРОДНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА: 
  
A. У Міжнародну конкурсну програму відбираються повнометражні фільми 
(від 60 хв.) високої художньої якості, орієнтовані на глядацьку аудиторію 
віком від 4 років, виробництво яких завершено після 1 січня 2017. 
  
B. Заявки на участь у Міжнародній конкурсній програмі приймаються на 
безкоштовній основі до 15 квітня 2019 включно. Для подачі заявки слід 
заповнити форму, розміщену на офіційному сайті фестивалю. Фільми, подані 
на участь у міжнародній конкурсній програмі, також можуть бути запрошені 
дирекцією фестивалю для участі в позаконкурсних програмах фестивалю. 
  
C. Для участі у Міжнародній конкурсній програмі відбирається 7 (сім) 
повнометражних фільмів. Селекція фільмів в Конкурсну програму 
проводиться дирекцією фестивалю на чолі з програмним директором. 
  



D. Інформація про фінальний список фільмів-учасників Міжнародної 
конкурсної програми публікується на офіційному сайті фестивалю вкінці 
квітня 2019 року.  
  
E. Кращий фільм Міжнародної конкурсної програми обирається за допомогою 
прямого глядацького голосування. Переможцем стає фільм, який набрав 
найвищий бал. 
  
F. Представникам фільму-переможця Міжнародної конкурсної програми 
вручаються пам'ятний знак та диплом на церемонії Закриття фестивалю. 
  
2. ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА: 
  
А. Ретроспективні покази – це фільми для дітей та юнацтва присвячені 
авторам, студіям або школам, що заслужили світове визнання. 
В. Показ 10 фільмів-фіналістів Третього конкурсу короткомеражних фільмів, 
знятих дітьми.  
С. Показ переможця Чілдрен Кінофесту 2018. 


