NATEČAJ ZA VIRALNI VIDEO EUROPASS 2015
NAVODILA ZA UDELEŽENCE
Cilj
Namen natečaja je ustvariti kratek film (viralni video), ki poudarja prednosti Europassa ter
obeležuje 10-letnico delovanja te pobude. Izberete lahko kateri koli žanrsko zvrst: obliko
dokumentarnega filma, drame, komedije,... domišljiji lahko pustite prosto pot! Uporabite
lahko različne tehnike: ilustracijo, animacijo, igrane prizore ... vsega, česar se lahko
domislite. Povezava z Europassom je lahko prikrita: ključ do uspeha na natečaju pa je, da
si je video mogoče hitro zapomniti in da si ga ljudje radi delijo na spletnih omrežjih.
Tehnične specifikacije
Velikosti datoteke: do največ 100 MB
Dolžina: do največ 180 sekund
Minimalna resolucija:320x240 pikslov
Priporočeni format: Format MPEG-4 in zvočni zapis MP3; sprejeti pa bodo tudi formati
MPEG, 3GPP, MOV, AVI, WMV in FLV.
Obvezni elementi
V videu mora v neki točki biti viden logotip Europass ter spletna stran evropskega portala
Europass http://europass.cedefop.europa.eu . Logotip najdete na povezavi
http://europass.cedefop.europa.eu/tmp/europass-logo.zip. V primeru težav nas
kontaktirajte na Nacionalni center Europass na europass@cpi.si ali preko Facebooka na
https://www.facebook.com/europasseurope/
Prepovedani elementi
Ne uporabljajte elementov glasbe ali drugega gradiva, s katereim bi kršili avtorske pravice
ali zasebnost (preberite tudi Pogoje sodelovanja). Namig: seznam spletnih strani, kjer
lahko prosto dostopate do glasbe z licenco Creative Commons najdete na
http://creativecommons.org/legalmusicforvideos

Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko vsi državljani, starejši od 18 let, ki prebivajo v kateri od naslednjih držav,
ki sodelujejo v natečaju: Avstrija, Belgija (frankofonska skupnost), Bolgarija, Češka
republika, Danska, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Luxembourg, Madžarska, Malta,
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švica 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 sprejeti videi bodo vidni in dostopni na
spletnih straneh. 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.
Izbira zmagovalcev
Izbrana bosta dva zmagovalca, enega bo izbrala publika preko spletnega glasovanja,
drugega pa bo izbrala strokovna žirija Nacionalnih centrov Europass. Podeljene bodo še tri
manjše nagrade, vse tri glede na izide spletnega glasovanja (za drugi, tretji in četrti
najbolj priljubljeni video).
Iz vsake države bo v javno glasovanje ter v presojo žirije napredovalo največ 3 video
posnetkov. V prvem krogu bo potekalo glasovanje za najboljših 5 video posnetkov. Teh
najboljših 5 se bo nato premaknilo v drugi krog glasovanja. Ta drugi in zadnji krog
glasovanja bo odločil tako o zmagovalcu javnega glasovanja kot tudi o zmagovalcu
glasovanja žirije ter ostalih podeljenih nagradah.
Pomembni datumi
Evropski video natečaj Europass 2015 bo potekal od 19.10 do 16.11.2015 do polnoči po
srednjeevropskem času! Zmagovalci bodo razglašeni 10.12.2015!
Prijavni obrazec za sodelovanje v natečaju
http://a.pgtb.me/Wd8l4
Več o pobudi Europass
https://europass.cedefop.europa.eu/en/home in www.europass.si

