
2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსისთვის (Junior Eurovision 

2017)რომელიც 26 ნომებერს თბილისში ჩატარდება და Check In Georgia ს ფარგლებში 

საერთაშორისო მაუწყებლების მიერ პირდაპირ ეთერში გადაიცემა, მოსამზადებელია: 

ვიდეო-ბარათები (Postcard Videos)- 12 დან 18 მდე ორმოცდაათ წამიანი საეთერო გადაცემის 

სეგმენტები, რომელშიც საქართველოს, როგორც მასპინძელ ქვეყანას 

საშუალება ექნება გააცნოს საერთაშორისო მაყურებელს მისი 

უნიკალურობა,გეოგრაფიული მრავალფეროვნება, მდიდარი კულტურული 

მემკვიდრეობა და დიდი ტურისტული პოტენციალი. 

გახსნითი სეგმენტის ორი ვიდეორგოლი (სულ 180 წამი) რომელშიც გამოყენებული იქნება 

ვიდეობარათების წარმოებისას გადაღებული დამატებითი მასალა. 

გახსნითი სეგმენტის ვიდეო წარმოადგენს კოლაჟური ხასიათის ვიდეო რიგს, სადაც 

საქართველოს მოქალაქეები ჟესტებით, მოძრაობით, ცეკვით ქმნიან გრაფიკულ 

ფორმებს (გრაფიკული ანიმაცია არ შედის ამ კვლევის პირობებში). ეს ვიდეორგოლები 

ცოცხალ,გამხსნელ 8 წუთიან სეგმენტში იქნება ინტეგრირებული. 

ხოლო ვიდეო-ბარათები ნაჩვენები იქნება ყოველი 

დელეგატის (კონკურსანტის) გამოსვლის წინ და ერთი საერთო 

ხაზით (ისტორიით, მოგზაურობით) არის დაკავშირებული.ვიდეო-

ბარათებში წარმოდგენილი უნდა იყოს ცნობადი 

ლოკაციები, აქტივობები (მაგ.ჯომარდობა, თხილამურებით დაშვება, ჯირითობა) და 

ასევე ცნობადი და ჩვეულებრივი ადამიანები. 

ვიდეო-ბარათები გადაღებული უნდა იყოს ძირითადად ე.წ. 

POV მანერაში (სუბიექტური,ტანზე დამაგრებული კამერით) ასევე დრონით და timelapse, 

hyperlapse, slow motionsელემენტებით. 

12-18 ეპიზოდში ანონიმური პერსონაჟი მოგზაურობს საქართველოში და ამავე დროს 

იღებს მასზე დამაგრებული კამერით თუ, როგორ ხვდება სხვა და სხვა ლოკაციაზე, იღებს 

მონაწილეობას სხვა და სხვა აქტივობებში (პარაგლაიდი, ჯომარდი, თხილამური, ლელო 

ბურთი, ჯირითობა, ქართული ცეკვა დ.ა.შ) სტუმრობს ღირშესანიშნაობებს და 

მასპინძლებისაგან (ცნობადი და ჩვეულებრივი ადამიანები, Shining Bright 

People)ესტაფეტასავით გადასცემს ყოველ დელეგაციას (ყოველი რგოლის 6 წამიან ბოლო 

ნაწილში) საქართველოსთვის დამახასიათებელ ნივთებს. საბოლოოდ, უკვე ცოცხალ 

ეთერში გადაეცემა გამარჯვებულს მთავარი პრიზი. 

ზემოთ აღნიშნულმა ვიდეო პროდუქტებმა ხელი უნდა შეუწყოს მასპინძელი ქვეყნის 

დადებითი იმიჯის ფორმირებას, მაყურებლებსა და მონაწილეებში გამოიწვიოს 

პოზიტიური ემოცია, ხაზი გაუსვას საქართველოს ძირითად 

ღირებულებებს,ტრადიციებზე დაფუძნებულ და ამავე დროს თანამედროვე სახელმწიფოს 

სახეს. 



 

წარმოსადგენი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია: 

-შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ბოლო 5 წლის მანძილზე მინიმუმ 3 

სარეკლამო ხასიათის ვიდეო რგოლის წარმოების გამოცდილება - თითო პროექტის 

ღირებულება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 40,000 (ორმოცი ათასი) ლარს;1 

-საერთაშორისო კონკურსებში მიღებული ნომინაცია/ჯილდო ჩაითვლება უპირატესობად; 

-პორტფოლიო; 

-მოცემულ მანერაზე (იხილე ზემოთ) დაყრდნობით ორი ვიდეობარათის სცენარი; 

-ტექნიკური საშუალებების სია, რომელიც გამოყენებული იქნება წარმოებისას; 

-სავარაუდო ლოკაციების (ლოკაციები შემსყიდველთან შეთანხმებით) და მსახიობების სია 

-საწარმოო გეგმა/გეგმა გრაფიკი 

-ბიუჯეტი ჩაშლილი ეპიზოდების და საწარმოო გეგმის მიხედვით (ანაზღაურება მოხდება 

გადაღებული კლიპების მიხედვით/პროპორციულად) 

სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მინიმუმ დაკომპლექტებული უნდა იყოს: 

რეჟისორი 

დამდგმელი ოპერატორი 

მხატვარი/სტილისტი 

მონტაჟის რეჟისორი 

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს - ინფორმაცია დაკომპლექტებული სამუშაო 

ჯგუფის თითოეული წევრის შესახებ, პორტფოლიოსა და show reel-ის ჩათვლით. 

გადაწყვეტილებას იღებს სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

სამუშაო ჯგუფი. 

1)პირველი ეტაპი: წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე გამოცდილების შემოწმება, 

კონცეფციისა და პროექტის ღირებულების შეფასება; 

2)მეორე ეტაპი: პრეზენტაცია 

ინფორმაცია, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს შემოთავაზების მომზადებისას: 

გახსნის ვიდეო და ვიდეო-ბარათები არის 2 საათიანი საბავშვო ევროვიზიის სატელევიზიო 

შოუს ნაწილი, რომელსაც მანპინძლობს თბილისი 2017 წლის 26ნოემბერს. 

შოუ პოზიციონირდება, როგორც საერთაშორისო - საოჯახო გასართობ პროგრამად. 

გახსნის ვიდეო - ( აქედან თითოეული 1:30 წთ. ) 
1 შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი და სხვა. 

12 - იდან 18 - ვიდეო ბარათი (რომელიც მოიცავს ორ სეგმენტს, 44 წმ. მთავარი სეგმენტი 



და 6 წმ. დელეგატების სეგმენტი) 

დელეგაციების სეგმენტი ინტეგრირებული უნდა იყოს საქართველოში ვიზიტის 

დროს, მთავარი შოუს წინა პერიოდში. ყველა დელეგატს მიეცემა საშუალება 30წუთიანი 

ვიდეოს გადაღების. 

ვიდეო-ბარათებმა ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს წარმოჩენას, როგორც 

ტურისტული დანიშნულების ადგილს, თავისი მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის 

და ამავე დროს ქვეყნის იმიჯის მატარებელს, სადაც მთელი წლის განმავლობაში ყველა 

სეზონის აქტოვობაა შესაძლებელი. 

ვიდეომ უნდა წამოაჩინოს ბავშვები და ზოგადად ქართველი ხალხი (ასევე ცნობადი 

სახეები) და მათი ცხოვრების საინტერესო ასპექტები. ეს ადამიანები ქასთინგის მეშევობით 

უნდა შეირჩეს. 

ვიდეოს სტილი უნდა იყოს სახალისო, ფერადი, ამავდროულად დაკავშირებული 

ღონისძიების სლოგანთან ( Shine Bright / იკაშკაშე, ანათე). 

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დამხმარე ტექსტი/ტიტრები 

ეკრანზე (ინგლისური). 

ვიდეო ბარათებისთვის გათვალისწინებული იქნება 4 ძირითადი მუსიკალური თემა (არ 

შედის ამ კვლევის პირობებში) 

გამხსნელი ვიდეოსთვის დამზადდება მუსიკალური ნაწარმოები (არ შედის ამ კვლევის 

პირობებში) 

გადამღები ჯგუფის ძირითადი წევრები სასურველია ფლობდნენ ინგლისურს 

ვიდეო უნდა გადაიცეს 16:9 HD ხარისხით და სტერეო ხმით 

ჯგუფი ექვემდებარება და რეგულარული თანამშრომლობის რეჟიმში იქნება საბავშვო 

ევროვიზიის პროექტის ხელმძღვანელთან და დამდგმელ რეჟისორთან 

ვადები: 

საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადა 19.07.2017 – 18:00 საათი (დაგვიანებით 

წარმოდგენილი შემოთავაზება არ იქნება განხილული) 

გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ: 

გახსნის სეგმენტის ვიდეო წარმოდგენილ უნდა იქნეს - 01.09.2017, 

ვიდეო ბარათები: 40 წ. ძირითადი სეგმენტი - 01.09.2017, 

6 წამის გადაღება. დელეგაციის სეგმენტის გადაღება მოხდება 21 და 22 / 11.2017-ში 

საბოლოო სამაუწყებლო ვერსია თავისი 10წ. დელეგაციის სეგმენტის ინტეგრირებით 

- 24.11. 2017 წ 

საკონტაქტო ინფორმაცია: შემოთავაზებები და დოკუმენტაცია მითითებულ ვადაში 

გამოგზავნილ უნდა იქნეს შემდეგ მისამართზე: 

ელ ფოსტა: s.shulaia@gnta.ge 

ტელ: 2 43 66 99 (1808) 

mailto:s.shulaia@gnta.ge


საკონტაქტო პირი: სალომე შულაია 

 


