Другий благодійний міжнародний багатожанровий онлайн
фестиваль талантів Lacity Fest 2022
Офіційне положення фестивалю
Lacity Fest 2022 створено для талановитих людей зі всього світу. Ми даємо
можливість скористатись нашими медіа-ресурсами та великою аудиторією
для демонстрації творчої діяльністі учасників.

УВАГА! Прийом безкоштовних заявок припинено! Причина – отримання
занадто великої їх кількості! Просимо відноситись з розумінням та
сплатчувати благодійні внески!
Кошти за участь підуть на допомогу дитячим благодійним фондам.
1. Переваги фестивалю:
• Фестиваль організований медіа-платформою Lacity Ukraine, яка транслює
новини з Україні на весь світ, з аудиторією > 300К відвідувачів, та
більше 60К followers в мережах.
•

Кожне відео публікуєтсья на YouTube каналі фестивалю, сторінках
видання Lacity Ukraine і Lacity Fest в аккаунтаж соціальних мереж з
інформаційним блоком про учасника.

•

Кожен учасник отримує відкритий інформаційний блок про свою творчу
діяльність і досягнення, та digital-просування в мережах.

•

Всі учасники та керівники отримують електронний диплом-подяку від
україньского народу без розподілення на місця. Окремо виділена
номінація Гран-Прі в кожній категорії, володарі якої отримують реліз на
медіа-платформі Lacity.ua та digital-підтримку.

•

Суддівскьий склад виконує незалежне професійне оцінювання, до складу
якого входять українські шоу та медіа спеціалісти, викладачі, співаки,
хореографи, митці та продюсери. На протязі фестивалю склад журі
доповнюється.
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2. Номінації та жанри:
Вокал:
• Академічний, народний, естрадний, джазовий, рок, хіп-хоп, шансон , бітбокс, авторська пісня
Умови: учасники представляють 1 вокальний твір із загальним часом звучання
до 5 хвилин. Використання бек-вокалу допустимо, якщо він не йде в унісон і
не перекриває динамічно основну партію.
Категорії: 5-7 років, 8-12 років, 13-16 років, 16+ років
Хореографія:
• Народний танець (хороводи, побутові, сюжетні танці, вітчизняні та країн
світу)
• Східний танець (shaabi, raks sharki, show-bellydance, фольклор східних
країн)
• Народно-стилізований танець (сучасна обробка народних танців)
• Балетний танець (романтичний, класичний, неокласичний, сучасний)
• Спортивно-бальний танець (латиноамериканська та європейська
програма)
• Естрадно-спортивний танець (елементи аеробіки, акробатики, фітнес)
• Сучасний танець (hip-hop, disco, jazz-funk, techno, modern, modern-jazz,
contemporary dance)
• Естрадний танець (rock&roll, кабаре, вар’єте, чарльстон, ретро)
• Дитячий танець
Умови: учасники представляють 1 відео із загальним часом до 10 хв.

Категорії: 5-7 років, 8-12 років, 13-16 років, 16+ років
Інструментальне мистецтво:
• Клавішні інструменти (фортепіано, піаніно, рояль, орган, акордеон, баян,
клавесин)
• Струнні інструменти (смичкові та щипкові – скрипка, альт, віолончель,
гуслі, уд, контрабас, гітара, бандура, домра, балалайка, ситар, банджо,
укулєлє, жетиген, арфа)
• Духові інструменти (мідні та дерев’яні – гобой, кларнет, тромбон, фагот,
саксофон, флейта, блок-флейта, свиріль, сопілка, зурна, най)
• Ударні інструменти (ідіофонні та мембранофонні – ганґ, дзвони
оркестрові, ксилофон, трикутник, тарілки, гонги, кастаньєти, барабани,
том-томи, вібрафон, маримба, дзвіночки, литаври)
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•

Композитор (інструментальні та вокальні твори – дитяча, естрадна,
джазова, камерна, хорова, симфонічна музика)

Умови: учасники представляють 1 інструментальний твір із загальним часом
звучання до 10 хвилин.
Категорії: 5-7 років, 8-12 років, 13-16 років, 16+ років
Театральне мистецтво:
• Вистави (драматичний спектакль, театр ляльок, вуличний театр, мюзикл,
пластика і пантоміма, експериментальний жанр, передбачає наявність
композиційно-закінченого фрагмента)
• Художнє читання (декламація, мініатюри)
• Шоу-програма (вокально-інструментальні, вокально-хореографічні,
театрально-циркові інструментально-хореографічні постановки)
• Театр-мод (лінія prêt-à-porter, вечірній, дитячий, підлітковий одяг,
історичний, сценічний та карнавальний костюм)
• Ведучий шоу-програм (аніматор розважальних програм, ведучий шоуконцертів, фестивалів-конкурсів, stand-up, comedy)
• Кінематограф (інтерв’ю, художній та соціальний короткометражний
фільм, відео кліп)

Умови: учасники представляють 1 відео із загальним часом до 30 хв.
Вік не обмежений.
Художнє мистецтво:
• Плетіння (глухе та ажурне з лози, з лика, з верболозу, з берести, з соломи).
• Розпис (крапанка, дряпанка, крашанка та писанка).
• Графіка (станкова, плакатна, архітектурна).
• Живопис (олійні фарби, гуаш, темпера).
• Кераміка (пориста, щільна, художня).

Умови: учасники представляють 1 відео із загальним часом до 5 хв. з
демонстрацією своєї роботи, можливо бек-стейдж її створення.
Вік не обмежений.
Циркове мистецтво:
• Акробатика (партерна, стрибкова, стрибки з трампліна, па-де-труа, гротеск
плечова, па-де-де, акробатика, сальтоморталісти, з підкидними дошками,
ікарійські ігри, стрибки на батуті, силова, жокеї пластика).
• Клоунада (буфонадна, сатирична, музична ексцентрика,
дресирувальники, килимова).
• Шоу-програма (вокально-інструментальні, вокально-хореографічні,
театрально-циркові інструментально-хореографічні постановки).
• Гімнастика (партерна, на турніках, на кільцях, силові кільця, швунгові
кільця, політ, повітряна, на трапеції, на вертикальному канатові, на рамці,
на бамбуку).
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•
•
•
•

Жонглювання (антипод, на коні, групове, сольний).
Дресирування (кінна група, кабріолет, тандем, вільне дресирування,
аппортіровка).
Еквілібристика (партерна, ручне еквілібрування, на перехідних та
вільностоячих сходах, на канаті, на шпрунг-канаті, на дроті, на кулях, на
котушках, велофігуристи, повітряна, на штейн-трапі).
Черлідінг (черданс-фрістайл, черданс-джаз, черданс-хіп-хоп, чер-команда,
чер-мікс-команда, чер-соло, стант, груповий мікс, індивідуальна програма).

Умови: учасники представляють 1 відео із загальним часом до 10 хв.
Категорії: 5-7 років, 8-12 років, 13-16 років, 16+ років.
3. Терміни фестивалю:
3.1 Заявки приймаються – до 20 травня 2022 року.
3.2 Прийом відео та фото – до 20 травня 2022 року.
3.3 Оцінювання – до 1 червня 2022 року.
3.4 Нагородження – до 10 червня 2022 року.

4. Вимоги до відео та фото:
4.1 Участники записують один виступ “наживо”, формат - 4К, Full HD 1080, HD
720, в горизонтальному, статичному положенні, 16х9, без різких рухів, без
монтажних ефектів. Формат відео – MOV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, MP4,
MPG, AVI, WMV, MPEGPS, FLV. Формат фото – jpeg, png, вагою до 3м.
4.2 Відео та фото завантажується на файлосховищие – https://fex.net та
надсилається посилання в формі реєстрації.
4.3 Вокальні сольні виступи – середній план.
4.4 Вокальний виступ колективів – середній або загальний план.
4.5 Танцювальні, циркові, театральні номери – загальний план.
4.6 Мистецькі роботи – середній або крупний план.
4.7 Кінофільми - 4К, Full HD 1080.
Просимо відповідально відноситись до запису відео, якість якого
впливатиме на оцінку виступу!

5. Критерії оцінювання:
5.1 Техніка – чистота виконання, динаміка, ритмічність, технічні навики.
5.2 Артистизм – подача, оригінальність, сценічна поведінка, акторська
майстерність, енергетика, хореографія, сценічний вигляд/образ.
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6. Фінансові умови:

6.1 Реквізити для оплати – 4149 6293 1677 4520, Панченко О.Ю. (Приват24)
6.2 Ваша фінансова допомога - це підтримка команди, яка працює для Вас та
дитячих фондів, яким вона необхідна.
6.3 Після оплати, повідомьте в Viber/WhatsApp/Telegram за
номером +380501044672 про оплату та скрін оплат. Зберігайте чеки, щоб
уникнути спірних ситуацій.
6.4 У разі відмови конкурсантів від участі у фестивалі за 5 днів до закінчення
періоду прийому відео та початку оцінювання оргкомітет залишає за
собою право не повертати внески, зроблені учасниками.
6.5 Організатори беруть на себе витрати, пов'язані з організацією,
проведенням та нагородженням учасників. Витрати за участь, створення
відео та запис, здійснюється за власний рахунок, спонсорські
пожертвування або з рахунок установ, які представляють учасників.
Реєстрація учасників:
• Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-заявку, перейшовши за
посиланням - https://lacity.com.ua/anketa/
• Заявка вважається зареєстрованою тільки після надання відео,
інформації та фото.
• Після відправлення заявки, протягом 5-х днів, з вами зв'яжуться
організатори фестивалю для уточнення деталей. Якщо з технічних причин
ви не отримали відповідь, зв'яжіться з нами за телефоном або e-mail –
lacityukraine@gmail.com.
7. Організаційні питання:
7.1 Для участі в конкурсі учасником заповнюється анкета, яка підтверджує
ознайомлення з положенням та згоду на виконання всіх його пунктів.
7.2 Положення є офіційним запрошенням всім учасникам конкурсу.
7.3 Результати конкурсу оголошуються по завершенню в зазначені терміни,
повідомляються на E-mail учасників, в мережах фестивалю та на офіційному
сайті фестивалю. Результати оскарженню не підлягають.
7.4 Організатори конкурсу залишають за собою право запросити учасників на
Гранд-концерт, оприлюднювати імена, прізвища, дані та фотографії учасників і
використовувати їх в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у тому числі з
рекламною метою.
7.5 Беручи участь у фестивалі «Lacity Fest», учасники погоджуються на обробку
і використання фото і відео матеріалів, наданих учасниками, а також
використання їх разом з рекламними матеріалами організаторів та партнерів
фестивалю. Фото і відео з фестивалю будуть розміщені в соціальних мережах
та інших інформаційних ресурсах фестивалю.
7.6 Усі прямі і суміжні права, пов’язані з використанням фото та
відеоматеріалів конкурсу належать виключно фестивалю Lacity Fest та його
власнику ФОП Панченко О.Ю.
5

7.7 В разі порушення регламенту, публічне ігнорування норм моралі та пунктів
положення про конкурс, неповаги до інших учасників, організаторів або членів
журі, учасники за рішенням оргкомітету дискваліфікуються від участі конкурсі
без відшкодування будь-яких фінансових або матеріальних внесків.
7.8 Організатори фестивалю мають право припинити прийом заявок раніше
зазначеного часу або збільшити терміни прийому заявок.
7.9 Організатори залишають за собою право на зміну часових термінів
проходження фестивалю.
7.10 Організатори залишають за собою право вносити зміни до складу журі.
7.11 Відповідальність за життя і здоров’я неповнолітніх і всіх учасників несуть
батьки, родичі, керівники і супроводжуючі особи! Організатори не несуть
відповідальність за життя і здоров’я учасників.
7.12 Організатори не несуть відповідальність за травми, отримані під час
підготування номеру.
7.13 Забороняється використання декорацій, які можуть бути небезпечні під час
створення відео та виконання композиції (блискітки і конфетті, різного роду
рідини і субстанції, піротехніка).
7.14 Забороняється демонструвати в кадрі під час виступу будь-якого роду
зброю і предмети небезпечні для життя людей, алкоголь, агітаційні та рекламні
матеріали інших осіб, які не є партнерами фестивалю.
7.15 Якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо фестивалю, ви можете
поставити їх організаторам за вказаним телефоном або на
пошту lacityukraine@gmail.com
Голова оргкомітету:
Олександр Панченко, Viber, Telegram, WhatsApp +380501044672
Сайт фестивалю: https://lacity.com.ua
Реєстрація: https://lacity.com.ua/anketa
Facebook: https://facebook.com/lacityfestival
Instagram: https://Instagram.com/lacityfestival
Linkedin: https://www.linkedin.com/lacityfestival
Twitter: https://twitter.com/lacityfestival
Telegram: https://t.me/lacityfestival
YouTube: https://www.youtube.com/lacityfestival

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ
Допомагати легко! Ваша творчість та натхнення можуть
зробити добру справу для тих, кому вона необхідна.
З повагою та найкращими побажаннями, Оргкомітет
фестивалю!
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