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1. DISPOZIŢII GENERALE
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2. CONDIŢn DE PARTICIPARE

2.1 La I^kathon  pot participa elevi din institupile de învăţământ publice şi private din Republica 
Moldova, cu vârnm cuprinsa între 11-18 ani care vor concura ia u rm a tlL c  c a ^ o *
- Categoria Junior - vârstă 11-14 ani
- Categoria Middle- vârstă 15-18 ani
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2.5 Etapele Hackathon-ului:

Etapa I: Aplicarea în cadrul concursului: 5 martie - 30 aprilie 2021 •
Etapa II: Jurizarea dosarelor: 02-15 mai 2021;
Etapa ni: Premierea online a câştigătorilor: 17 mai 2021.
2.6 M p e le  vor crea conceptul unei companii, incluzând denumirea şi serviciul prestat sau 

produsul/ele propuse spre comerciali2are/vânzare.
2.7 Pentru a c ^ tă  companie, echipele Irebuie ' să realizeze un spot publicitar care

promoveazâ/reclameazâ serviciul sau produsul acestei companii.



2.8 Video realizat de echipă trebuie să respecte următoarele cerinţe tehnice:
• Durata videoclipului: 2 minute (maxim);
• Rezoluţie minima a imaginii: 480 pixels;
• Format recomandat: MPEG 4.

Elemente interzise:
Este interzis de a folosi cadre video din alte clipuri ce nu vă aparţin sau orice alt material ce încalcă 
drepturi de autor sau drepturi conexe, dreptul proprietăţii intelectuale.

rv. JURIZAREA ŞI PREMIEREA

4.1. Jurizarea va fi efectuată în perioada 02-15 mai 2021, de Comisia de jurizare, selectată de 
către organizator şi formată din 4 experţi în domeniu.

4.2 Candidaţii în concurs nu vor participa în Comisa de jurizare.
4.3 Fiec^e membru a Comisiei de jurizare va semna declaraţia de imparţialitate. în cazul în care 

există conflict de interese, acesta va anunţa preşedintele Comisiei de jurizare şi se va abţine de 
la evaluarea dosarului respectiv.

4.4 Membrii Comisiei de jurizare vor completa fişa de evaluare (Anexa nr.l) individual, evaluând 
fiecare produs. Ulţenor fişele de evaluare a membrilor Comisiei de jurizare vor fi compilate şi 
calculată media aritmetică pentru fiecare candidat.

4.5 Câştigătorii pentru fiecare categorie se vor decide în baza clasamentului descrescător al 
punctajului acumulat.

4.6 Actul jundic prm care se confirmă rezultatele jurizării este procesul-verbal al şedinţei Comisiei 
de jurizare.

4.7 Evaluarea se va efectua în conformitate cu următoarele criterii de jurizare:

Produsul Criteriu Punctaj
Compauia şi
produsul/serviciul prestat

Existenţa denumirii companiei şi a 
unui produs sau serviciu prestat 5 puncte

Spotul video

Relevanţa şi reflectarea tematicii 
competiţie „video promoţional” 5 puncte

Corectitudinea încadrării şi 
filmării 5 puncte

Montarea creativă a cadrelor video 
în sincron cu sunetele 10 puncte

Originalitatea şi creativitatea 
scenariului şi a spotului creat 15 puncte

4.8 C^tigătorii vor fi desemnaţi în cadrul festivităţii de premiere desfăşurate Online.
4.9 Caştigatom vor ndica premiile şi diplomele în dala de 20 mai 2021.

Fondul de premiere - 8000 Iei:
Locul / — 2000 lei pentru fiecare categorie;
Locul I I— 1500 lei pentru fiecare categorie;
Locul III— 500 lei pentru fiecare categorie.



V. DISPOZIŢII FINALE

5.1 Pnn participarea la acest Concurs, fiecare aplicant îşi dă acordul cu privire Ia colectarea şi
organizatori a datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii 

Nr.l33 dm 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Organizatorii va prelucra 
aceste date doar în scopul organizării şi promovării concursului.

5.2 Spotimle video care nu vor respecta cerinţele tehnice din punctul 2.8. a prezentului 
Regulament, nu vor fi jurizate.

5.3 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte:
Legea nr.l39 dm 02.07.2010 privind drepturile de autor şi drepturile conexe;

• Prevederile prezentului Regulament.
5.4 Dosarele prezentate mai târziu de termenul limită (30 aprilie 2021), nu vor fi admise în 

Concurs;
5.5 Rezultatele jurizării nu se supun contestaţiei;
5.6 Informaţiile despre Concurs, precum şi rezultatele acestuia vor fi fâcute publice prin 

mtermediul site-ului organizatorului Concursului (wmv.artico.md)-
5.7 ^ ţ i  participanţii la Hackaflion vor primi certificate de participate ffbrmal electronic)
5.8 Ot^anrtatorul are dreptul sS foloseaseâ în materialele de promovare a Concuraului numele 

participanţilor/mstituţiilor de învăţământ, imaginile foto/video.

Persoana de contact:
Pasat Maria
tel.: (022) 856 256;
®-*nail: maria.vasatQ)artic.n mr1 
site-ul www.artico.md

http://www.artico.md


Fişa de evaluare

Anexa 1

Produsul Criteriu
Punctaj 

(Total 40 
puncte)

Compania şi
produsul/serviciul
prestat

Existenţa denumirii companiei şi a unui 
produs sau serviciu prestat 
(max. 5 puncte)
Op . — lipsă 
5 P -— există denumire

5 puncte

Spotul video

Keievanţa şi reflectarea tematicii competiţie 
„video promotional”
(max. 5 puncte)
Op. — nu este relevant
5 p -  este relevant şi reprezintă un video
promoţional

5 puncte

Corectitudinea încadrării şi filmării 
(max. 5 puncte) 5 puncte

Montarea creativă a cadrelor video în 
sincron cu sunetele 
(max. 10 puncte)

10 puncte

Originalitatea şi creativitatea scenariului şi a 
spotului creat 
(max. 15 puncte) 15 puncte


