Natečaj za viralni video Europass 2014
Navodila za udeležence
Cilj
Namen tega natečaja je ustvariti kratek film (viralni video), ki poudarja prednosti Europassa.
Izberete lahko kateri koli žanr: obliko dokumentarnega filma, drame, komedije – pustite domišljiji
prosto pot.
Uporabite lahko različne tehnike: ilustracijo, animacijo, igrane prizore ... vsega, česar se lahko
domislite.
Povezava z Europassom je lahko prikrita: ključ do uspešnega videa pa je v tem, da si ga je mogoče
hitro zapomniti in na nas naredi zadosten vtis, da ga želimo deliti s prijatelji.
Tehnične specifikacije
Zgornja omejitev velikosti datoteke: 100 mb in video.
Največja dolžina: 180 sekund.
Najmanjša ločljivost: 320 x 240 pikslov.
Priporočeni format: Format MPEG-4 v ločljivosti 640 x 480, zvočni zapis MP3, sprejeti pa bodo tudi
formati MPEG, 3GPP, MOV, AVI, WMV in FLV.
Rok za oddajo
Natečaj bo potekal od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 (do 24. ure).
Obvezni elementi
V videu mora v neki točki biti viden Europassov logotip ter povezava na spletno stran
http://europass.cedefop.europa.eu.
Prepovedani elementi
Ne uporabljajte glasbe ali gradiva, ki krši avtorske pravice ali zasebnost (preberite tudi Pogoje
sodelovanja). Seznam spletnih strani, kjer lahko prosto dostopate do glasbe z licenco Creative
Commons najdete na http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
Kdo lahko sodeluje?
Vsi državljani, starejši od 18 let, ki prebivajo v kateri od naslednjih sodelujočih držav: Avstrija,
Belgija (flamska in frankofonska skupnost), Bolgarija, Češka republika, Hrvaška, Danska, Estonija,
Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Norveška,
Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo.
Vse videe bo pregledala izbirna komisija, ki bo ocenila njihovo skladnost s priporočili, in se odločila,
ali jih bo objavila na spletu ali ne. Vsi odobreni videi bodo vidni in dostopni na spletnem mestu. Če
bodo iz posamezne države predloženi več kot trije videi, bodo v glasovalno fazo natečaja
napredovali samo tisti, ki jih bodo izbrali koordinatorji nacionalnih centrov Europass.

Namigi
Nekaj sloganov, ki vas utegnejo navdihniti, da boste ustvarili najboljše viralne videe, kar jih je kdaj
bilo! Lahko izberete katerega koli od predlaganih, jih razstavljate in ponovno sestavljate- ali si
preprosto izmislite čisto nove.
Europass zate!
 Potuj, preizkusi, razišči... Evropa je zate!
 Premakni se, izboljšaj se, pokaži vse!
 Zbudi se v svojih sanjah... odkrij nov svet!
 Europass - potni list do sanjskega mesta.
 Aktiviraj se!
 Uporabi Europass. Evropa bo tvoja.
 Začrtaj svojo prihodnost!
Europass: Evropa čaka nate!
 Prečkaj meje. Pomaga ti Europass.
 Študij ali delo v novi državi? Preizkusi Europass.
 Postani evropski državljan. Potni list je Europass.
 Tvoj pomočnik v Evropi - Europass.
 Pripravljeni na Evropo? Europass.
 Europass ti lahko pomaga povsod po Evropi.
 Življenjepis v katerem od jezikov EU? Uporabi Europass!
Uporabi Europass – in svet boš imel na dlani ...
 Europass lahko uporabijo vsi. Prav vsi.
 Ko je vsenaokrog zmeda, se lahko zaneseš na Europass.
 Od daleč enak, od blizu za vsakogar drugačen - Europass.
 Študij versus diploma. Europass versus Evropa.
Več o Europassu lahko preberete tukaj: https://europass.cedefop.europa.eu/sl/home

