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A A R T IC G

CENTRUl REPUBLICAM PENTRU COPII SI TINERET

Regulament de organizare
a concursului de spoturi video „Descoperă ACASĂ”
I. DISPOZIŢII GENERALE
„Descoperă ACASĂ” este un concurs organizat de Centrul Republican pentru Copii şi Tineret,
bazat pe creativitatea şi abilitatea participanţilor de a promova locurile natale drept atracţii turistice
prin intermediul spotului video.
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret îşi rezervă dreptul nelimitat de utilizare, în scopuri
necomerciale, a spoturilor înscrise în concurs, inclusiv în cadrul campaniilor ulterioare.
II. SCOPUL
Scopul concursului este promovarea locurilor pitoreşti şi a locaţiilor turistice din Republica
Moldova prin intermediul spoturilor video realizate de elevi, astfel dezvoltând competenţele digitale
a acestora şi dragostea faţă de plaiul natal.
III.
3.1.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

în cadrul concursului pot participa elevi/grupuri de elevi din Republica Moldova cu vârsta
cuprinsă între 12 şi 16 ani. Spotul video va demonstra imagini video despre localitatea de
baştină, locuri pitoreşti, povestiri istorice legate de localitate, legende despre obiecte istorice,
monumente, ş.a. în conformitate cu prezentul Regulament.

3.2. Cerinţele faţă de spotul video:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Durata spotului video nu va depăşi 5 minute;
Genul, tipul materialului video este la discreţia participanţilor: interviu, clip, reportaj,
documentar, istoric, etc;
Rezoluţie minimă a imaginii va fi 480 pixels;
Formatul recomandat MPEG 4;
Spotul video trebuie să fie o creaţie originală, care nu a fost postat pe alte site-uri, nu a participat
la alte concursuri;
Spotul video nu va conţine imagini care necesită obţinerea drepturilor de autor sau orice alt
material ce încălcă drepturi de autor, dreptul proprietăţii intelectuale sau alte drepturi conexe;
Spotul video cu utilizarea coloanei sonore cu drepturi de autor va indica în scris la finalul
spotului autorul/compozitorul/sursa/denumirea melodiei.
Se încurajează folosirea subtitrării în cazul în care în spotul video se regăsesc texte scrise sau
voce, cât şi traducerea în alte limbi de circulaţie internaţională (rusă, engleză, etc.).

i)
j)

Spotul video nu va conţine sau încuraja activităţi periculoase sau nesigure;
Spotul video în care apar persoane terţe se va face cu acordul lor, sau a părintelui/tutorelui în
cazul unui minor.

3.3. Doar materialul care corespunde cerinţelor prezentului Regulament vor fi jurizate.
IV.

MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE

4.1. înscrierea
în
concurs
se
face
prin
completarea
formularului
https;//forms.gle/LnwgwAjouMw6QyWw9 şi încărcarea materialului video în perioada 31
iulie - 28 august 2020.
4.2. Perioada de jurizare este 2 8 - 3 1 august 2020, conform criteriilor de apreciere.
4.3. Rezultatele concursului urmează a fi postate online pe pagina; www.artico^md în data de 01
septembrie 2020.
4.4. Participarea la concurs este gratuită şi nu există nici o taxă de participare.
4.5. Participantul/participanţii garantează şi asigură că sunt autori a spotului video, că au toate
drepturile pentru materialele respective, inclusiv pentru alte elemente ale acestora cum ar fi:
imagine video, text;
4.6. Centrul Republican pentru Copii şi Tineret nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventualele
dispute dintre candidaţi şi terţe părţi care pretind drepturi de autor pentru produsele video.
V.

JURIZARE ŞI PREMIERE

5.1. Juriul va fi compus din 4 membri, specialişti în domeniu elaborării şi creării de spoturi video.
5.2. Criterii de apreciere:
a)
b)
c)
d)
e)

0
g)

Relevanţa şi reflectarea tematicii concursului - 10 puncte;
Originalitatea şi creativitatea scenariului şi a spotului creat - 15 puncte;
Transmiterea mesajului atrăgător, motivaţional - 10 puncte;
Originalitatea alegerii locului/locurilor ce sunt prezentate în spotul video - 15 puncte;
Montarea creativă a cadrelor video în sincron cu sunetele - 10 puncte;
Elemente suplimentare (exemplu; subtitrare, traducere, etc.) - 5 puncte;
Respectarea normelor gramaticale şi corectitudinea exprimărilor- 5 puncte;

5.3. Toţi participanţii vor primi diplome de participare.
5.4. Câştigătorii locurilor I, II, III vor primi premii de valoare, ce vor fi anunţate pe www.artico.md
pe data de 01 septembrie 2020.
Persoana de contact: Pasat Maria, specialist superior
Email: maria. Dasat(d).articn. md

Notă: REGULAMENTUL RESPECTIV POATE FI CONSIDERAT INVITAŢIE OFICIALĂ
PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS
Ul^lClALA

