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«Менің өмірім - Менің йогам» бейне блогтар сайысы   
Сайысқа қатысушыларға ережелер мен нұсқаулықтар 

1. Қатысу ережелері: 
1.1 Барлық жазбалар сандық бейнеде болуы керек. 
1.2 Әр жазба “Менің өмірім - Менің йогам” немесе “Дживан Йога” тақырыбында 

болуы тиіс 
1.3 Қатысушы бейне жазбалары жүлделер мен сыйлықтарға ие болу үшін 1.4 - 1.8 

тармақтарында келтірілген кез-келген тәсілмен жазылуы міндетті. 
 
1.4 MyLifeMyYoga2020 торабы арқылы қатысу бойынша нұсқаулық (ЖАҢА)  

i. https://www.mylifemyyoga2020.com/home арнайы тораптың бетіне өтіңіз 
ii. Ұсынылған формаға жеке мәліметтеріңізді енгізіңіз 

iii. Бейне жазбаны тікелей жүктеп салыңыз, әлде Facebook немесе YouTube 
парақшаңызға жүктелген бейнеге сілтемені көрсетіңіз. Бейне жазба жалпыға қол 
жетімді және жүктелетініне көзіңізді жеткізіңіз. 

iv. Шарттарды қабылдап, жіберу түймешігін басыңыз. 
v. Сәтті жіберілген жағдайда көрсетілетін қатысушы кодын жазып алыңыз. 

 
1.5 MyGov торабы арқылы қатысу бойынша нұсқаулық (ЖАҢА) 

i. https://innovate.mygov.in/my-life-my-yoga/  арнайы тораптың бетіне өтіңіз 
ii. Ұсынылған формаға жеке мәліметтеріңізді енгізіңіз 

iii. YouTube НЕМЕСЕ Facebook НЕМЕСЕ Instagram НЕМЕСЕ Twitter парақшаңызға 
жүктелген бейнеге сілтемені көрсетіңіз. Бейне жазба жалпыға қол жетімді және 
жүктелетініне көзіңізді жеткізіңіз.  

iv. Шарттармен мұқият танысып, жіберу түймешігін басыңыз. 
 

1.6  Facebook арқылы қатысу ережелері 
i. AYUSH министрлігінің  (https://www.facebook.com/moayush/) Facebook парақшасына 

жазылыңыз және ұнату белгісін қойыңыз  
ii. Қатысушы төмендегі екі жолдың бірін таңдай алады: 

a) Жеке Facebook парақшасына бейне жазбаны жүктеңіз және AYUSH министрлігін 
(@ministryofayush) сипаттамада тегте көрсетіңіз, және сонымен қатар 
#MyLifeMyYoga<МЕМЛЕКЕТ> хэштегін және санатыңызға байланысты, мысалы 
#MyLifeMyYogaKAZAKHSTAN #FemaleAdult ,  тегтерін қойыңыз. 

  Ескерту: сайысқа қатысу үшін хабарлама жалпыға қолжетімді жариялануы тиіс;  

НЕМЕСЕ  
b) Қатысушы бейне жазбаны  AYUSH министрлігі 

(https://www.facebook.com/moayush/) Facebook парақшасына жариялап,  
#MyLifeMyYoga<МЕМЛЕКЕТ> хэштегін және санатыңызға байланысты  мысалы  
#MyLifeMyYogaKAZAKHSTAN #FemaleAdult тегтерін қоя алады 

iii. Ұсынылады: Постты мейлінше көп адаммен бөлісіңіз және бейнеден көбірек ұнатулар 
жинаңыз. 
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1.7 Instagram арқылы қатысу ережелері 
i. AYUSH министрлігінің  Instagram (https://www.instagram.com/ministryofayush/) 

парақшасына жазылыңыз 
ii. Бейне жазбаны IGTV бейне бетіне жүктеңіз және Instagram парақшаңызға жария 

етіңіз. Ескерту: Сайысқа қатысу үшін Instagram парақшаңыз жария және көпшілікке 
ашық болуы тиіс 

iii. AYUSH министрлігі (@ministryofayush) сипаттамада тегпен көрсетіңіз және 
#MyLifeMyYoga<МЕМЛЕКЕТ> хэштегін және санатыңызға байланысты  мысалы 
#MyLifeMyYogaKAZAKHSTAN #FemaleAdult тегтерін қойыңыз 

iv. Ұсынылады: Постты мейлінше көп адаммен бөлісіңіз және бейнеден көбірек ұнатулар 
жинаңыз. 

 
1.8 Twitter арқылы қатысу ережелері  
i. AYUSH министрлігі Twitter (https://twitter.com/moayush) парақшасына жазылыңыз  

ii. Бейне жазбаны жеке Twitter парқшасына жариялаңыз.  
Ескерту: Twitter бейне жазба нұсқаулары бойынша, бейне жазба ұзақтығы 2:20 
минуттан аспауы тиіс. Сонымен, сайысқа қатысушы йогикалық тәжірибені де, бейне 
хабарламаны да (осы құжатта кейін түсіндірілген) сол уақыт ішінде дұрыс түсірілуін 
қамтамасыз етуі керек. 

iii. AYUSH министрлігі (@moayush) сипаттамада тегпен көрсетіңіз және 
#MyLifeMyYoga<МЕМЛЕКЕТ> хэштегін және санатыңызға байланысты  мысалы 
#MyLifeMyYogaKAZAKHSTAN #FemaleAdult тегтерін қойыңыз. 

iv. Ұсынылады: Постты мейлінше көп адаммен бөлісіңіз. 
 

1.9 Санат хэштегтері  

Әйел адам санаттары Санат хэштегі 

Жастар (18 жастан төмен) #FemaleYouth 
Ересектер (18 жаста және жоғары) #FemaleAdult 
Йога мамандары #FemaleYogaProfessional 

Ер адам санаттары Санат хэштегі 

Жастар (18 жастан төмен) #MaleYouth 
Ересектер (18 жаста және жоғары) #MaleAdult 
Йога мамандары #MaleYogaProfessional 

1.10 Қысқа тізімге енгізілген үміткерлер 
i. Қажет болған жағдайда министрлік қысқа тізімге енгізілген үміткерлермен, 

марапаттау санаттары мен демографиялық мәліметтерге қатысты түсіндірмелер 
беруді сұрай алады. Министрлік құпия ақпаратты сұрамайтынына назар аударыңыз.  

ii. Жеңімпаздар анықталғанға дейін байқауға қатысушылардан әлеуметтік желілердегі 
тиісті жеке профильдерді бақылауда ұстай  ұсынылады. 

2. Қатысушы өлшемшарттары:  

Барлығыңызды осы сайысқа қатысуға шақырамыз. Сіздің еліңізге сәйкес хэштегтерді 
пайдаланыңыз. 
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3. Сайыс өткізілу мерзімі: 
i. Бейне жазбалар 2020 жылдың 31 мамырынан бастап сағат 14.00-ден IST жүктеле алады. 

Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі - 2020 ж. 15 маусымда сағат 11:50 IST. Осы 
сайысқа қатысу үшін жоғарыда аталған нұсқаулыққа сәйкес барлық бейнежазбаларды осы 
мерзімге дейін қабылдауы тиіс. Жеңімпаздармен 2020 жылдың 21 маусымына дейін 
байланысады. Йога порталында (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) байланыс орнатуға және 
марапаттарды алуға қатысты толығырақ ақпарат алыңыз. 

ii. AYUSH министрлігі / Үндістанның әр түрлі елдердегі елшіліктері, қажет болған жағдайда, 
кез-келген ақпаратты тексеру үшін 2020 жылдың 20 маусымына дейінгі мерзімде, тізімге 
енгізілген үміткерлермен байланысады. Қысқа тізімге енгізілген жазбалар жарияланып, 
бейне жазба жүктелген тиісті әлеуметтік медиа алаңда белгіленеді. 

4. Бейне жазба мазмұны бойынша нұсқаулық: 
i. Қатысушылар жасалған бейне жазбада (аты, мемлекеті және т.б.) жеке басына қатысты 

ақпаратты ашық айтпауы тиіс.  
ii. Бейнені көлдеңең бағдармен жасауға ұсынылады. 

iii. Қатысушылар ұзақтығы 3 минуттан аспайтын йога тәжірибесінің бейне жазбасын жасауы 
қажет. 

iv. Қатысушы осы 3 минут ішінде 3 йога тәжірибесі туралы бейнені (крия, асана, пранаяма, 
бандха немесе мудра) және аталған йогикалық тәжірибенің оның өміріне қалай әсер еткені 
туралы қысқаша бейне хабарламаны/ сипаттаманы қоса алады.  

5. Марапаттау санаттары және жүлделер: 
i. Байқау төменде көрсетілген алты санатта өткізілуі ұсынылады: 

№ Әйел адам санаттары №. Ер адам санаттары 

1. Жастар (18 жастан төмен) 4. Жастар (18 жастан төмен) 

2. Ересектер (18 жаста және жоғары) 5. Ересектер (18 жаста және жоғары) 

3. Йога мамандары 6. Йога мамандары 

 

ii. Жеңімпаздар жоғарыда аталған алты санат бойынша жарияланады. Сайыс үшін йога 
мамандары санаты келесідей анықталады: «Өз еліндегі әйгілі йога институттары немесе 
куәліктендіру агенттіктерімен куәландырылған йога жаттықтырушысы/ нұсқаушысы немесе 
йога сабағын кәсіби үйретумен айналысатын адам. Танымал университеттерден немесе 
селбес университеттерден келген йога және натуропатия бойынша бакалавриат немесе 
аспирантура дәрежесі бар тұлға осы жарыстың мақсаттары үшін «Йога мамандары» деп 
аталады. Йога мамандары үшін өтінімді тапсыру жасының мөлшері - 18 жас немесе одан 
жоғары». 

iii. «Йога мамандары» санатынан басқа санатқа кез-келген қатысушы өзінің йога маманы емес 
екендігі туралы міндеттеме берген болып саналады. 
Жүлделер жоғарыда аталған алты санаттың әрқайсысында жарияланады: 
 

https://yoga.ayush.gov.in/yoga/
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A. Нақты елдер бойынша жүлделер 

 
Қазақстан  
a. Бірінші жүлде – 50,000 теңге  
b. Екінші жүлде – 40,000 теңге  
c. Үшінші жүлде – 30,000 теңге 

 
B. Жаһандық жүлде 

a. Бірінші жүлде – $2500 
b. Екінші жүлде – $1500 
c. Үшінші жүлде – $1000 
 

iv. Йога порталында (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) және AYUSH Министрлігінің әлеуметтік 
желілеріндегі парақшаларында байланысқа және марапаттарды алуға қатысты толығырақ 
ақпарат алыңыз. 

6. Төрешілік үрдісі: 
Төрешілік екі кезеңде өткізіледі. қысқаша тізімге енгізу және қорытынды бағалау. Жазбалар 
сараптау тобы бейне нұсқаулықтар қысқаша тізімін дайындап, жеңімпаздарды қысқа тізімнен 
белгілі йога сарапшыларынан тұратын қазылар алқасы таңдайды.  

7. Құпиялылық: 
Сіздің жеке ақпаратыңыз құпия болып қалады. Хабарландыруларда тек жеңімпаздардың аты-
жөні, жасы, жынысы, марапаттау категориясы және қала туралы мәліметтер көрсетілген. 
Қатысушылардың өздерінің бейне жазбаларын AYUSH министрлігінің болашақта кез-келген 
жарнамалық іс-шараларға пайдалануға келісімі, осы сайысқа өз бейне жазбаларын жіберу 
актісіне енеді.  

8. Өзге шарттары: 
i. Жүктелген бейнелер осы нұсқаулықтарға сәйкес болуы тиіс.  

ii. Қате және жаңылыстыратын көзқарастар тудыруы мүмкін көрнекі айтылу/ сөздері бар 
бейне жазбалар сайыстан алып тастауға мәжбүр етіледі. 

iii. Бейне жазбадағы адам/ адамдар тиісті әдепті түрде киінуі керек.  
iv. Әдепсіз деп танылған әрекеттер мен жазбалар сайыстан шығарып тасталады 
v. Егер қатысушы оның қазылар алқасының кез-келген мүшесіне хат жазу, электрондық 

пошталар жіберу, телефон арқылы сөйлесу, жеке тұлғаға жүгіну немесе осыған ұқсас 
басқа әрекеттер жасау арқылы әсер етуге тырысқаны анықталса, сайыстан 
шығарылады.  

vi. Жасы туралы жалған ақпарат бергені анықталған кез келген үміткер шеттетіледі.  
vii. Сараптау алқасы пен қазылар алқасының шешімдері барлық қатысушылар үшін 

түпкілікті және міндетті болып табылады. Қазылар алқасы қатысушының кез-келген 
аспектісі бойынша (жасын қосқанда) түсініктеме сұрай алады, ал егер көрсетілген 
мерзімде ол көрсетілмесе, сайыстан шеттетілуі мүмкін.   

viii. Жүлдеге AYUSH министрлігінде және оның автономды органдарында жұмыс істейтін 
қызметкерлердің туыстары қарастырылмайды. 
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ix. Қатысушы ұсынған бейнелер құпия болып саналады және олар конкурс немесе кез-

келген басқа жарнамалық мақсаттар үшін AYUSH Министрлігі үшін пайдаланылады. 
Үміткерлер өздерінің бейне жазбаларын AYUSH Министрлігінің болашақта кез-
келген жарнамалық іс-шараларға пайдалануына келісетіндігін және осы сайысқа 
өз жазбаларын жіберу актісіне енетінін түсінуі тиіс.   

x. 18 жасқа толмаған қатысушылар ата-аналары жасаған логин идентификаторымен 
қатыса алады, сонымен қатар ата-аналарының осы санатқа қатысуға келісімін алады. 

xi. Сайысқа байланысты туындаған кез келген құқықтық даулар Дели соттарында 
шешілетін болады  

xii. Қысқа тізімге енгізілген үміткерлер қосымша ақпарат ұсынуы қажет, онсыз олар 
бағалаудың келесі кезеңінде қарастырылмайды 

xiii. AYUSH Министрлігі іздеген Үндістанның басқа елдердегі өкілдіктеріне қысқаша 
тізімге енгізілген бейне жазбаларға қатысты ақпаратты ұсыну кезінде өтініш беруші 
толық пошталық мекен-жайын, электрондық пошта мекен-жайы, телефон нөмірі, ұялы 
телефон нөмірі және факс нөмірі (бар болса)  қамтамасыз етуі тиіс. 

xiv. Бейнені түсіру құнын өтініш беруші көтереді және ол үшін ЕШ төлемақыны AYUSH 
Министрлігі өтемейді 

xv. Байқауға бейнелерді ұсынған қатысушылар, авторлық құқық ережелеріне жеке жауап 
береді. Бейне жазбалары авторлық құқыққа немесе зияткерлік меншік құқығына 
нұқсан келтірмеуі деген міндеттемесі сайысқа өз бейне жазбаларын жіберу 
актісіне енгізілген.   

****** 

  


