«Тұмар»
I Ұлттық телевизиялық жүлдесіне қатысу
конкурстық өтінімі
Конкурсқа қатысу үшін әлеуетті қатысушы өз бетінше (қолма-қол, немесе пошта
қызметі) Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 4, («Қазмедиа орталығы» ғимараты) мекенжайы бойынша Жүлденің ұйымдастыру комитетіне келесі құжаттар және материалдар
ұсынуы тиіс:
1. ҚАТЫСУШЫНЫҢ САУАЛНАМАСЫ
Телевизиялық жобалардың және жеке қатысушылар үшін нысандар төменде
келтірілген. Сауалнаманы таңдау қатысушының (жеке немесе заңды тұлға) номинациясы
және заңды мәртебесіне байланысты.
2. ЭФИРЛІК АНЫҚТАМА
Еркін нысанда жазылып мөрленген және бейнематериалдың міндетті түрде нақты
шығу кестесі, 2016 жылы республикалық немесе өңірлік телевизиялық арнада,
сауалнамада мәлімделген.
3. БЕЙНЕМАТЕРИАЛ
Бейнематериалдың толықтай эпизоды эфирлік нұсқасында ұсынылады.
Бейнематериалды беру үшін қатысушы келесі арналардың кез келгенін таңдай
алады:
цифрлық тасушы (CD-, DVD-, HDD-, Blu-ray дискілері, flash-накопитель);
Интернет желісіндегі сілтеме (файлалмасушы, бейнехостинг).
Бейнематериалға қойылатын жалпы техникалық талаптар:
1)
Файл көлемі: 25 ГБ-қа дейін
2)
Форматы: mp4
3)
Бейнекодек: H264 (MainConcept),
4)
bitrate: 3 600 –ден 10 000 kbps – ге дейін
5)
Өлшемі: 1280×720 немесе 1920 х 1080
6)
framerate: 25fps
7)
keyframe: әрбір 25-ші
8)
Аудиокодек: MPEG 2 AAC-LC
9)
Stereobitrate: 128 kbps – тен кем емес
10)
Толқыны: 44100 KHz

Егер сауалнамада бейнематериалды жүктеп алу сілтемесі көрсетілсе, әлеуетті
қатысушы оған дауыс беру аяқталғанға дейін еркін кепілдік беруі тиіс.
Қатысушы өтінімді бере отырып, ол ұсынылған бейнематериалдардың барлық
қажетті құқықтары барына, аталған құқық кепілге немесе қамауға алынбаса және өтініш
беруші өзінің іс-әрекеттерімен ұсынылған бейнематериалға қатысты үшінші тұлғаның
құқығын бұзбауға кепілдік береді.
Бейнематериалдарды ұсына отырып, қатысушы, Бәйгені ұйымдастырушыларына,
берілген материалды кез-келген мақсатта пайдалануға, Бәйгенің тиісті мақсаттары мен
міндеттеріне, сақтау құқығын қоса алғанда, қажетті көшірмелердің санын дайындауға,
ұсынылған бейнематериалды кабельдік және спутниктік желілер және Интернет желісінде
фрагментті не толық пайдалануға және эфирде көрсетіліміне құқық береді.
Жұмыстар эфирлік сапада қабылданғандықтан жарнамалық материалдар мен таймкоды болмауы тиіс. Телехикаялар мен бағдарламалар циклдері тек бір біртұтас эпизодпен
(сериясымен) ұсынылуы тиіс. Жиналыс фрагментінде бейнематериалдар қаралмайды.
Жіберілген материалдар рецензияланбайды және қайтарылмайды.
Құрамында ҚР заңнамасымен тыйым салынған элементтері бар, нормативтік емес
лексика, адамның қадір-қасиетін қорлайтын сипаттағы өтініш және қолданылулар, саяси,
діни,
ұлт
араздығын
қоздыратын
және
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БЕЙНЕМАТЕРИАЛДАР
ҚАРАСТЫРЫЛМАЙДЫ.
Байланыс ақпараты
«Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС
«Тұмар» I Ұлттық телевизиялық жүлдесінің ұйымдастыру комитеті
Адрес:
Call center:
E-mail:
Веб-сайт:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана, қ., Д. Конаев көшесі, 4
+7 7172 55 36 36
info@tumar.kz
www.tumar.kz

Қосымша 1
ТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР САУАЛНАМАСЫ

Номинация
Жобаның атауы
Телеарна
Формат (жанр)
Хронометраж
Эпизод саны
Бірінші эфирге шығу күні
Эфирге шығу уақыты
Қысқаша сипаттамасы
Жобаның бірегейлігі
сипаттамасы
Қолда бар марапаттар
Эпизод-сілтемелер (нақтырақ
жеке Youtube арнасында)
Байланыс деректері (Атыжөні, телефон, e-mail)

