POGOSTA VPRAŠANJA EUROPASS VIDEO NATEČAJ 2015
Kdo lahko sodeluje?
V: Sem mlajši od 18 let, ali lahko sodelujem?
O: Ne, žal je natečaj namenjen samo za odraslim.
V: Moja država ni omenjena med sodelujočimi državami, ali lahko vseeno sodelujem?
O: Žal v tekmovanju ne morete sodelovati.
V: Ali lahko s prijatelji naredimo skupinski video?
O: Da, na natečaju lahko tekmujejo tako videi posameznikov kot tudi skupin.
Kako lahko sodelujete?
V: Želim sodelovati, kam naj pošljem video?
O: Ko bo vaš video je pripravljen, ga pošljite na Europass Facebook , najkasneje do
16.11.2015.
O videoposnetkih
V: Ali lahko uporabim avtorska gradiva, ki so dostopna na spletu?
O: Avtorskega gradiva (glasba, slike, itd.) nekoga drugega, se ne sme uporabljati, razen če
ste lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje za uporabo gradiva.
V: Ali lahko tekmuje vsak videoposnetek ne glede na vsebino?
O: Videoposnetki so lahko diskvalificirani, če so v njih neprimerne vsebine ali če je
uporabljeno avtorskega gradiva brez dovoljenja avtorja.
Zmaga na natečaju
V: Kdo izbere zmagovalce?
O: Zmagovalca bosta dva: en zmagovalec bo izbran na podlagi spletnega glasovanja,
drugega pa bo izbrala žirija.
V: Kakšen video ima najboljše možnosti za zmago?
O: Vsaka ustvarjalna in izvirna ideja ima priložnost za zmago. Ne pozabite, da lahko
uporabite različne medije (tudi na primer ilustracija ali animacija).
V: Kakšne so nagrade?
O: 1. nagrado bo prejel zmagovalec spletnega glasovanja in sicer 2000 evrov v obliki
nakupovalnih bonov; 1. nagrado po izboru žirije bo enakovredna - prav tako 2000 evrov v
obliki nakupovalnih bonov. Nato bodo podeljene še tri nagrade v vrednosti 500 evrov v obliki
nakupovalnih bonov in sicer za nadaljnje 3 videoposnetke, ki bodo zbrali največ glasov na
spletnem glasovanju.

V: Kdaj bodo znani zmagovalci?
O: Zmagovalci bodo razglašeni 10. decembra 2015.
Morebitne težave
Q: Imam tehnične težave, gre za nujno vprašanje. Na koga naj se obrnem?
A: Prosimo, da nas kontaktirate preko Facebooka
(https://www.facebook.com/europasseurope/) in odgovorili vam bomo v čim krajšem času.

