Муқаррарот
1.
Муқаррароти умумии озмун
1.1.
Озмуни миллии суруди аслии ‘Ҷоизаи мусиқии Боб’, минбаъд Озмун, аз ҷониби Маркази фарҳангии
«Бохтар» (Душанбе) www.bactria.tj ташкил ва гузаронида мешавад.
1.2.
Озмун се марҳиларо дар бар хоҳад гирифт. Марҳилаи аввал ғоибона гузаронида мешавад, яъне
тавассути ҷамъоварии видеоҳо бо баромадҳои иштирокчиёни Озмун, ки ба почтаи электронии ҷоиза ирсол
мегарданд ва ё дар сомонаи ҷоиза ҷойгир карда мешаванд (аз 11-ми март соли 2019 то 30-ми июн соли 2019).
Марҳилаҳои дуюм дар шаҳри Душанбе дар шакли консертҳои финалӣ ва нимфиналӣ моҳи сентябри соли 2019
гузаронида мешавад.
1.3.
Мақсади озмун дарёфт ва дастгирӣ намудани ҷавонони лаёқатманди эҷодкор ва боистеъдод, баланд
бардоштани маҳорати ҳунармандони касбӣ ва ҳаваскорон, ҷалб намудани диққати ҷамъият ба эҷодиёти
ҷавонони Тоҷикистон, таҳкими робитаҳои минтақавӣ ва ҳамкорӣ мебошад.
2.
Шартҳои иштирок дар озмун
2.1.
Барои иштирок дар озмун гурӯҳҳо иҷрокунандагони инфиродӣ аз саросари Тоҷикистон, ҳам
мутахассисон ва ҳам ҳаваскорон, даъват карда мешаванд. Онҳо бояд видео-баромадҳои худро пешниҳод
намоянд, инчунин барои иштирок дар финали озмун, ки моҳи майи соли 2019 дар шаҳри Душанбе баргузор
мегардад ҳозир шаванд.
2.2.
Барои иштирок дар озмун, гурӯҳҳо ва/ё иҷрокунандагони инфиродӣ, бояд аризаи шабакавӣ (онлайн) ва
ё берун аз шабака(оффлайн)-ро дар сомонаи ҷоиза www.bobsmusicaward.tj пешниҳод намоянд.
2.3.
Дар доираи озмун танҳо аризаҳои дорои иҷрои мусиқии дар шакли видео сабт шуда, ки
давомнокиашон на зиёда аз 5 дақиқа бошад, баррасӣ мешаванд. Видео метавонад ҳам тариқи камера ва ҳам
тариқи телефони мобилӣ сабт шуда бошад. Иҷрокунанда (ё иҷрокунандагон) бояд дар видео дида шава(н)д.
Ягон таъсири махсус ё таҳриркунии видеоӣ лозим нест.
2.4.
Матни суруд, ки якҷоя бо ариза дода мешавад бояд аслӣ бошад, (на такрори дигар муаллифон). Матнҳо
дар интиҳол (плагиат) санҷида мешаванд. Дар ҳолати ошкор намудани азхудкунии матн, иштирокчӣ аз Озмун
хориҷ карда мешавад.
2.5.
Суруд метавонад якчанд муаллиф дошта бошад. Ҳамаи муаллифони суруд бояд дар ариза барои
иштирок дар Озмун нишон дода шаванд.
2.6.
Мусиқие, ки сурудро ҳамроҳӣ мекунад, бояд инчунин аслӣ бошад. Бо вуҷуди ин истифодабарии як қисм
асари мусиқии дигар муаллифон низ иҷозат дода мешавад, барои дарк намудани эҷодиёт ва коркарди он
(омехта).

2.7.
2.8.

Дар Озмун иҷрои суруд бе ҷуршавии мусиқӣ иҷозат дода мешавад.
Синну соли иштирокчиён аз 16 то 28 сола мебошад.

3.
Тартиби гузаронидани озмун
3.1.
Озмуни миллии суруди аслии ‘Ҷоизаи мусиқии Боб’ дар 2 марҳила гузаронида мешавад:
3.2.
Барои иштирок дар марҳилаи якум – яъне марҳилаи ғоибона, гурӯҳҳо ё иҷрокунандагони инфиродӣ
бояд видео-баромадҳои худро тариқи ҷойгузорӣ намудан дар саволномаи махсус, дар сомонаи расмии Озмун
www.bobsmusicaward.tj аз 11 марти соли 2019 то 30 июни соли 2019 пешниҳод намоянд. Ҳамчунин, дар ин
сомона варианти ариза дар шакли берун аз шабака (офлайн) барои пур кардан, ва ҷойгузорӣ кардан (барои
онҳое, ки бо онлайн-ариза мушкилӣ доранд) пешбинӣ шудааст. Ба марҳилаи навбатӣ даҳ гурӯҳ, ё
иҷрокунандагони инфиродие роҳ дода мешаванд, ки дар натиҷаи овоздиҳии ҳакамони коршинос дорои
шумораи зиёдтарини холҳо шудаанд.
3.3.
Рӯйхати иштирокчиёне, ки ба марҳилаи дуюм гузаштаанд, дар сомонаи расмии Озмун ва саҳифаҳои
шабакаҳои иҷтимоии ‘Ҷоизаи мусиқии Боб’ нашр мегарданд.
3.4.
Марҳилаи дуюм (финал) – моҳи сентябри соли 2019 – дар шакли консерти зинда гузаронида мешавад,
ки онҷо ҳамаи даҳ иштирокчиён такроран композитсияҳои барои иштирок дар Озмун пешниҳод намудаашонро
иҷро менамоянд. Қарор оиди мукофоти ҷоиза ба се ғолибони давраи финалӣ ва шоҳҷоиза ба
иштирокчӣ/иштирокчиёне, ки ҷои аввалро ишғол намуданд, аз ҷониби ҳакамони коршинос қабул карда
мешавад. Ба иштирокчиёни финал дипломҳои ғолибони давраи финалӣ тақдим карда мешаванд. Ғолибони
озмунро тӯфаҳои арзишманд интизоранд.
3.5.
Ташкилкунандагони Озмун ҳуқуқи тағйир додани ҷадвали барномаи марҳилаҳои Озмунро доранд.
Маълумоти охирин, хабарҳо, тағйирот ва иловаҳо, инчунин тамоси фаврӣ бо ташкилкунандагони Озмун
тавассути сомонаи расмӣ www.bobsmusicaward.tj амалӣ мегардад.
4.
Қоидаҳои гузаронидани озмун
4.1.
Иштирокчиён сурудҳои худро ба таври «зинда» дар видео, баъд дар саҳна иҷро менамоянд. Суруд
метавонад бо мусиқии зинда ҳамроҳӣ шавад, ё бе ҷуршавии мусиқӣ иҷро гардад. Матни суруд ва мусиқӣ бояд
аслӣ бошанд. Истифодабарии унсурҳои дигар асарҳои мусиқӣ (дигар муаллифон) иҷозат дода мешавад, вале
дар шакли таҷдиди бадеии онҳо (микс). Дар ҳолати истифода бурдани мусиқӣ дар вақти консертҳо,
истифодабарии садои аслии мусиқавии манфӣ (минусовка) иҷозат дода мешавад.
4.2.
Ташкилкунандагони Озмун хароҷотро ба зиммаи худ мегиранд ва гузаронидани маъракаҳои ташкилотӣ
ва тавзеҳотиро аз ҳисоби худ таъмин менамоянд, толорҳои консертӣ, маҷмӯи таҷҳизоти касбии коркард ва
тақвияти садо, таҷҳизоти чароғҳои саҳнавӣ, сабти видеоӣ ва сабти консерти финалиро фароҳам меоранд, барои
ивази либос ва ороиши санъатӣ утоқҳоро пешкаш менамоянд, даъват ва кори касбии ҳакамони салоҳиятдор ва
журналистони ВАО-и аккредитатсияшударо таъмин менамоянд, дастгирии ташкилӣ, техникӣ ва ҳуқуқии
Озмунро амалӣ менамоянд. Инчунин, барои иштирокчиён аз минтақаҳо, ташкилкунандагони Озмун нақлиёт то
ба Душанбе ва бозгашт, ҷои зист дар шаҳри Душанбе ба мӯҳлати давомнокии гузаронидани финал ва
нимфинали Озмун, инчунин пули харҷи рӯзмарра барои хӯрок барои тамоми мӯҳлати будубош дар Душанберо
таъмин менамоянд.
4.3.
Дар сурати иҷро накардани шартҳои муқаррароти мазкур аз тарафи иштирокчии Озмун,
ташкилкунандагони Озмун ҳуқуқ доранд, ки иштирокчиро бе қабули даъво ва ҷуброн бартараф (хориҷ) кунанд.
5.
Ҳакамони расмии Озмун
5.1
Ҳакамони расмӣ аз ҷониби ташкилкунандагони Озмун, аз байни сарояндагони маъруф, оҳангсозон,
мунаққидони мусиқӣ, продюсерон, профессорону муаллимони муассисаҳои таълими мусиқӣ, намояндагони
воситаҳои ахбори омма ташкил карда мешавад.
6.
Критерияҳои асосии арзёбии иштирокчиёни Озмун
6.1.
Мураккабӣ ва аслияти репертуари интихобшуда ва сатҳи маҳорати санъат.
6.2.
Гузориши саҳна ва сифати истифодабарӣ, инчунин воситаҳои иловагии ифода (дастгирии рақсӣ,
либосҳо, овози қафоӣ, эффектҳои махсус ва ғайра).

7.
Усули баҳодиҳӣ
7.1.
Ғолибони марҳилаҳои якум ва дуюми Озмун тариқи ҳисоб кардани миқдори холҳои дар натиҷаи
овоздиҳии аъзои ҳакамон муайян мегарданд.
7.2.
Қарор оиди мукофоти ҷоиза аз ҷониби ҳакамони коршинос қабул карда мешавад.
8.
Ҷоизаҳо ва мукофотҳои озмун
8.1.
Ғолиби Озмун бо дипломи ғолибият сарфароз мегардад ва мукофоти асосӣ - маблағи пулиро соҳиб
мешавад.
8.2.
Ба ҳамаи иштирокчиёни давраи финалӣ дипломҳои иштирокчии давраи финал ва мукофотҳо аз
сарпарастон ва шарикон бо категорияҳои махсус тақдим карда мешаванд.
9.
Муқаррароти махсуси озмун
Ба диққати номзадҳо/иштирокчиёни Озмун:
9.1.
Ариза барои иштирок дар Озмун маънои қабули пурра ва бечунучарои шартҳо ва қоидаҳои
муқаррароти мазкурро дорад.
9.2.
Риоя накардани шартҳои муқаррароти мазкур, инчунин муносибати нодуруст нисбати дигар
иштирокчиёни Озмун, намояндагони гурӯҳи корӣ, ба ташкилкунандагон ва ҳакамон метавонад ба хориҷшавии
(бартарафкунӣ) иштирокчӣ (иштирокчиён) бе қабули даъво ва ҷуброн оварда расонад.
9.3.
Иштирокчиёни Озмун ба ташкилкунандагон иҷозат медиҳанд, ки симои онҳоро истифода баранд, ва
барои истифодаи композитсияҳои мусиқӣ ва видеоҳои онҳо дар истеҳсоли маҳсулоти рекламавӣ, номи онҳо ва
гурӯҳҳои онҳо дар робита бо Озмуни номбурда, розигӣ медиҳанд. Иштирокчиёни Озмун иҷозат ва ҳуқуқи
истифодаи аудио ва видео-файлҳои бо асари мусиқии озмуниро ба ихтиёри ташкилкунандагони Озмун
медиҳанд.
9.4.
Ҳамаи маводҳои эҷодии номзадҳо ва иштирокчиён метавонанд аз ҷониби ташкилкунандагони Озмун
барои нашри ҷамъиятӣ дар васоити ахбори оммаи электронӣ ва чопӣ, радио ва телевизион, барои тайёр
намудани маҳсулоти махсуси озмунӣ ва рекламавӣ истифода бурда шаванд.
9.5.
Ҳамаи саволҳои ташкилӣ ва ё рекламавӣ марбут ба ташкил, гузаронидан, ва равшани андохтан оиди
Озмун, танҳо аз тарафи ташкилкунандаи Озмун ҳал карда мешаванд.
10.
Маълумоти алоқавии Озмун
Маълумоти охирин, хабарҳо, тағйирот ва иловаҳо, инчунин тамоси фаврӣ бо ташкилкунандагони Озмун дар
сомонаи расмӣ www.bobsmusicaward.tj дастрас аст.

