
Технічна специфікація  

 

1. Виготовлення 2-х рекламних роликів 17-го Міжнародного фестивалю документального кіно 

про права людини Docudays UA. 

 

Ролик має відповідати темі фестивалю 2020, яка сфокусована на дотриманні прав дітей у 

сучасному світі, зокрема - процесу дорослішання. Термін “дорослішання” ми досліджуємо нашою 

кінопрограмою в найширшому сенсі. Від історій про порушення прав дітей, викликів, які є у 

підлітковому віці до свідомості та відповідальності “дорослого” суспільства. 

Щодо правозахисного компоненту фестивалю - ми провели опитування експертів/експерток та 

правозахисників/правозахисниць , які впродовж багатьох років працюють задля захисту прав 

дитини, і з їхньою допомогою визначили найбільш актуальні проблеми у цій сфері. 

 

Отже у програмі такі запропоновані експертами підтеми:   

1. Права дитини в умовах збройного конфлікту.  

2. Захист прав дітей в ситуації насильства та експлуатації. 

3. Дотримання прав дитини щодо дітей споживачів наркотиків та дітей, що живуть з ВІЛ. 

4. Забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, що перебувають в інституціях догляду. 

5. Права дітей з числа груп, що потерпають від дискримінації. 

 

В основному фестивальному ролику ми хочемо побачити художній образ, метафору, яка б 

узагальнювала вибрану тему дорослішання або естетичним чином означувала її. Із прикладами 

наших роликів попередніх років можна ознайомитись за цими посиланнями: 

 

https://vimeo.com/62211601 

https://www.youtube.com/watch?v=UjOhgWIjrA&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index=105&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=taLvgnGpvpA&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index=60&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=2J5sPBCiyJo 

https://www.youtube.com/watch?v=mubpe5WAR1k&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index=7&t=0s 

 

Технічні вимоги до ролика: 

1 Кінотеатральна версія до 45 секунд, 25fps, розподільна здатність не менше за Full HD 

1920X1080, 5.1, ProRes HQ/DCP. 

2 телевізійна версія – 30 секунд, 25 fps, 16x9, stereo, -12 db, ProRes HQ.  

Фонограма телевізійної версії має включати закадровий дикторський текст, витрати на запис 

якого та гонорар диктора мають бути включені в бюджет. 

 

2. Виготовлення 12 роликів для анонсування програм 17-го Міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA 

 

Ролики монтуються із трейлерів або самих фільмів, які входять у програму. Матеріали фільмів для 

монтажу, а також початкові та фінальні титри будуть надані замовником. Зразки програмних 

роликів попередніх років можна переглянути за цим посиланням:  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg 

 

Технічні вимоги до ролика: 

до 1,5 хвилини, 25fps, 16Х9, Full HD 1920X1080, stereo, -6 db, ProRes HQ. 

Витрати на запис або придбання прав на музику мають бути включені в бюджет.  

 

https://vimeo.com/62211601
https://www.youtube.com/watch?v=Uj-OhgWIjrA&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index=105&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=taLvgnGpvpA&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index=60&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2J5sPBCiyJo
https://www.youtube.com/watch?v=mubpe5WAR1k&list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=UU7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg


 

Прохання в наданих цінах визначати суму ПДВ (якщо є). 

 

Загальна вартість замовлення:  __________________ 

 

 

 


