
        

 ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО МІЖНАРОДНУ МУЗИЧНУ ПРЕМІЮ  

«LEOPOLIS JAZZ MUSIC AWARDS» 

(«ALFA JAZZ MUSIC AWARDS» до 2017 року) 

1.   Загальні питання 

1.1. Міжнародна музична премія «Leopolis Jazz Music Awards» («Alfa Jazz 

Music Awards» до 2017 року) заснована з метою визнання музикантів, які  зробили 

значний внесок у розвиток джазової музики, а також із метою популяризації 

джазової  музики.   

1.2. Міжнародна музична премія «Leopolis Jazz Music Awards» заснована 

Міжнародним джазовим  фестивалем «Leopolis Jazz Fest» («Alfa Jazz Fest» до 2017 

року). 

1.3. Засновник Премії організовує присудження Премії та несе всі витрати, 

пов'язані з виготовленням нагородних комплектів, їхнім урочистим врученням і 

організацією роботи органів Премії.   

1.4. Премія присуджується щороку. Анонсування Премії здійснює засновник 

Премії через засоби  масової інформації. 

1.5. Премія має статус міжнародної. Володарем Премії може бути громадянин 

будь-якої країни світу. 

1.6. Претендентами на здобуття Премії є музиканти, відомі й визнані у світі 

джазу та довколаджазової  музики.   

1.7. Кандидатами на здобуття Премії є музиканти, що ведуть активну музичну 

діяльність.   

1.8. Премію не може бути вручено кандидатові посмертно.   

1.9. На здобуття Премії можуть висуватися тільки фізичні особи.   

1.10. Положення про Премію публікується на інтернет-сайті Міжнародного 

джазового фестивалю «Leopolis Jazz Fest»: www.leopolisjazz.com 

 

2.   Основні терміни й поняття, що використовуються в цьому Положенні   

Організаційний комітет – вищий робочий орган Премії. Затверджує 

Положення про Премію, вносить зміни до Положення про Премію. Формує Раду 

експертів. Формує «Список претендентів» Премії.  

Рада експертів – формується Організаційним комітетом. До Ради експертів 

можуть бути запрошені професійні  музиканти, музичні критики, діячі культури, 

громадські, державні діячі, журналісти, підприємці.  Рада експертів визначає 

«Список фіналістів» Премії шляхом голосування. «Список фіналістів» складається з 

3 претендентів.   

http://www.leopolisjazz.com/


«Список претендентів» – формується Організаційним комітетом, 

складається з прізвищ та імен претендентів.   

«Список фіналістів» – формується Радою експертів Премії з «Списку 

претендентів». Складається з імен та прізвищ 3 претендентів, обраних шляхом 

голосування.   

«Лауреат Премії» – затверджується Організаційним комітетом зі «Списку 

фіналістів».   

 

3.   Порядок висування на здобуття Премії   

3.1. Право висувати кандидатів на здобуття Премії має Організаційний комітет 

фестивалю.   

3.2. Рада експертів може давати рекомендації щодо розширення «Списку 

претендентів». Кожен член Ради експертів може рекомендувати не більше 1 

кандидатури на включення до «Списку претендентів». Пропозиції Ради експертів 

виносяться на узгодження до Організаційного комітету.   

3.3. Право на здобуття Премії мають люди, діяльність яких безпосередньо 

стосується джазової музики і є їхньою основною професійною діяльністю ― 

музиканти. Кандидати на здобуття Премії є відомими і визнаними у світі джазової 

музики.   

3.4. Право на здобуття Премії мають громадяни будь-якої країни світу.   

3.5. Право на здобуття Премії мають тільки фізичні особи.   

3.6. Кандидат на здобуття Премії не може бути Лауреатом Премії попередніх 

років проведення «Leopolis Jazz Music Awards»; повторно кандидатура до розгляду 

не допускається.   

3.7. При висуванні на здобуття Премії надаються наступні матеріали: коротка 

творча біографія претендента із зазначенням прізвища, імені, по батькові, 

псевдоніма (якщо є), переліку  найвизначніших досягнень і творчих особливостей 

кандидата з мотивацією його висування.   

 

4. Організаційний комітет   

4.1. Організаційний комітет є вищим робочим органом Премії.   

4.2. Організаційний комітет:   

 затверджує Положення про Премію;   

 вносить доповнення і зміни до Положення про Премію;   

 контролює дотримання Положення про Премію;   

 затверджує кандидатури членів Ради експертів;   

 визначає порядок роботи членів Ради експертів;   

 формує «Список претендентів» на Премію;   

 узгоджує кандидатуру Лауреата Премії.   

 



5. Рада експертів   

5.1. Члени Ради експертів затверджуються Організаційним комітетом.   

5.2. Рада експертів працює на громадських засадах. Робота членів Ради експертів 

не оплачується.   

5.3. До Ради експертів можуть бути запрошені професійні музиканти, музичні 

критики, діячі культури,  громадські, державні діячі, журналісти, підприємці.   

5.4. Список членів Ради експертів публікується на офіційному сайті 

Міжнародного джазового  фестивалю «Leopolis Jazz Fest»: www.leopolisjazz.com 

5.5. Рада експертів визначає «Список фіналістів» Премії шляхом голосування. 

«Список фіналістів» складається з імен і прізвищ 3 претендентів. Список 

публікується на офіційному сайті www.leopolisjazz.com 

 

6. Визначення підсумків голосування   

6.1. Лауреат Премії затверджується Організаційним комітетом зі «Списку 

фіналістів», сформованого шляхом  голосування серед членів Ради експертів.   

6.2. Підрахунок кількості голосів здійснює секретаріат Премії.   

6.3. Обов'язковою умовою отримання Премії є можливість особистої 

присутності Лауреата на  церемонії вручення Премії ― Міжнародному джазовому 

фестивалі «Leopolis Jazz Fest» у Львові  (Україна).   

6.4. Якщо Лауреат Премії не може особисто бути присутнім на Церемонії 

нагородження, звання  Лауреата Премії переходить до наступного претендента, який 

набрав найбільшу кількість голосів членів Ради експертів. Питання про 

затвердження нового Лауреата Премії виноситься на узгодження до Організаційного 

комітету. 

6.5. Кандидату, визнаному Лауреатом Премії, вручається нагородний 

комплект. 

6.6. Результати голосування зберігаються в секретаріаті Премії протягом року 

після оголошення  результатів Премії.  

6.7. Результати голосування оголошуються на Церемонії нагородження під 

час проведення  Міжнародного джазового фестивалю «Leopolis Jazz Fest» у 

присутності представників засобів масової  інформації та публікуються на 

офіційному сайті фестивалю www.alfajazzfest.com.   

 

7. Нагородний комплект   

7.1. Нагородний комплект Премії складається з пам'ятної нагородної 

статуетки. Ескіз (макет) пам'ятної нагородної статуетки Премії затверджуються 

Організаційним комітетом. 

 

 

http://www.leopolisjazz.com/
http://www.leopolisjazz.com/


8. Терміни преміального процесу   

8.1. «Список претендентів» Премії оголошується не пізніше 30 листопада 

кожного року.   

8.2. «Список фіналістів» оголошується не пізніше 20 січня наступного року.   

8.3. Визначення Лауреата Премії відбувається не пізніше 20 лютого 

наступного року.   

8.4. Вручення Премії відбувається на Міжнародному джазовому фестивалі 

«Leopolis Jazz Fest» у Львові  (Україна).   

 

        

 

  


