REGULAMENT CONCURS DE FILM “DIGITAL CARPATICA “
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI DE FILME REALIZATE CU DISPOZITIVE MOBILE
Organizatorul concursului de filme realizate cu dispozitive mobile (Smartphone/
Tableta, GoPro, aparat foto digital) în format HD “DIGITAL CARPATICA”
este Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov și ALPIN FILM
FESTIVAL, festival de cultura și educație montană.
Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament
Oficial”).
Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul
Agenției Metropolitane Brașov și pe pagina de facebook a proiectului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul
Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfăurarea
Concursului, sub condiția înștiințării prealabile a participanților. Orice
modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament Oficial vor fi
cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate în prealabil către public prin
publicarea pe website-ul www.metropolabrasov.ro si www.alpinfilmfestival.ro.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A SELECȚIEI

Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice cu
domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta
de 14 ani („Participantul”).
Filmul înscris în competiţie trebuie să fie realizat în România în ultimii 2 ani, și să
fie filmat în masivele montane de pe teritoriul României.

Un premiu special va fi acordat celui mai bun film realizat într-un masiv montan
din județul Brașov.
SECŢIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La prezentul concurs poate participa orice cetățean român cu vârsta de peste 14 de
ani, indiferent de sex, profesie sau statut social. Nu se pot înscrie la selecție
angajaţii Organizatorului sau ai membrilor acestuia precum și soțul/soția și rudele
de gradul I (părinţi, copii, soț, soție) ale acestora. Participând la Concurs,
Participantul declară că el/ea este autorul filmului de scurt metraj şi posedă
drepturile de autor personale şi economice asupra acestuia, iar filmul de scurt
metraj nu va aduce prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi şi asupra
reglementărilor legale obligatorii, în special că persoanele din filmul de scurt
metraj şi-au dat acordul pentru diseminarea imaginii de către Participant, iar
Participantul este de acord cu utilizarea filmului de scurt metraj de către
Organizator la proiecțiile în aer liber, inclusiv pentru promovarea proiectului.
SECȚIUNE 4. DERULAREA CONCURSULUI
Înscrierea în Concurs se face începând cu data de 1 ianuarie 2017 până la data de 1
martie 2017.
Validarea înscrierii pe platforma online va fi efectuată de către Organizator după o
vizionare prealabilă, iar acceptarea filmului în concurs va fi anunțată printr-un
email către persoana care a s-a ocupat de înscrierea filmului în Concurs. Filmele
înscrise și acceptate pe platforma online a concursului nu mai pot fi retrase sau
modificate.
În perioada 02.03.2017 - 10.03.2017 un juriu format din 3 personalități cunoscute
din lumea muntelui va evalua filmele de scurt metraj primite și va stabili
câștigătorii Concursului.
Filmele acceptate în Concurs vor fi publicate pe site-ul http://alpinfest.pbv.ro unde
publicul larg va putea să le voteze în vederea acordării unui premiu al publicului.

Tema concursului propusă Participanților este:
•

IUBIM MUNTELE - filme realizate în masivele montane din România

Filosofia festivalului este de a încuraja şi promova creaţiile audiovizuale care
abordează teme legate de cultura și civilizația montană. Vor fi privilegiate filmele
care respectă regulile artistice ale unui scurt metraj, folosind mijloace vizuale și
narative specifice creațiilor audiovizuale și cinematografice. Pot fi abordate orice
subiecte care să fie conectate cu lumea muntelui, cu civilizația, cu cultura montană.
Toate genurile sunt permise: ficţiune, documentar, filme experimentale, cu
respectarea condiției impuse de a fi filmate cu dispozitive mobile (Smartphone/
Tableta, GoPro, aparat foto digital).
Modalitatea de participare
Înscrierea în concurs constă în transmiterea către Organizator a unui film de scurt
metraj relevant pentru tema propusă și care să fie realizat cu dispozitive mobile
(Smartphone/ Tableta, GoPro, aparat foto digital).
Modalitatea de transmitere:
1. Participatul
la
concurs
trebuie
să se înregistreze
pe
siteul http://alpinfest.pbv.ro
2. Participantul la concurs adauga filmul de scurt metraj în contul creat pe
site-ul http://alpinfest.pbv.ro prin una din cele 3 metode:
a. declararea unui link de pe site-ul youtube.com drept film realizat de
participantul la concurs
b. declararea unui link de pe site-ul vimeo.com drept film realizat de
participantul la concurs
c. uploadarea unui film direct pe platforma alpinfest.pbv.ro
Recomandam varianta a – declararea unui link de pe site-ul
youtube.com
Specificații tehnice ale filmelor de scurt metraj înscrise în Concurs:

•

Se pot înscrie în Concurs filme realizate cu ajutorul dispozitivelor mobile, cu
durata minimă de 1 minut și maximă de 3 minute (fără generic).

•

Filmele trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice minime:

✓

Formate acceptate: .mp[e]g / .avi / .wmv / .mov / .mp4 / .m4v

✓

Codec-uri recomandate: H264 (cu bitrate ridicat: minimum 2MBit/s) /
MJPEG / Apple ProRes

✓

Rezoluție: 1080p sau 720p

Anunțarea filmelor câștigătoare va avea loc dupa data de 15 martie , intr un
eveniment special organizat la sala Reduta din Brasov
După terminarea concursului, filmele câștigătoare vor face parte dintr-o pachet de
proiecție ce va însoți caravana A.F.F. pe teritoriul României în decursul anului
2017.
SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI
Pentru acest concurs se acordă 2 premii după cum urmează:
1. PREMIUL CEL MAI BUN FILM – in valoare de 2 500 RON
2. PREMIUL SPECIAL – in valoare de 1 500 RON

Premiile acordate sunt în valoarea brută, urmând să fie impozitate conform
legislației în vigoare.
Acordarea premiilor
Premiile asa cum au fost definite vor fi acordate sub forma pentru câstigator .
SECŢIUNEA 6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
Pentru Participant
- Fiecare Participant este responsabil de conţinutul filmului prezentat;

- Fiecare Participant certifică prin înscrierea la Concurs faptul că deține drepturile
de difuzare a filmului pe care îl înscrie în Concurs şi garantează că acesta nu este o
copie sau un plagiat al unei opere existente;
- Fiecare Participant certifică prin înscrierea la Concurs faptul că deține drepturile
de difuzare a muzicii utilizate în film sau își asumă răspunderea pentru utilizarea
muzicii fără a fi obţinut drepturile asupra acesteia.
Pentru Organizator
Organizatorul Concursului nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
-

înscrierile efectuate în afara perioadei de înscriere sau care nu respectă cerințele
din prezentul Regulament;

-

comunicări defectuoase din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelelor de
internet sau probleme tehnice ce nu depind de Organizator;

-

eventualele dispute legate de drepturile de autor și de folosirea filmelor de scurt
metraj înscrise în concurs;

-

pentru cazurile în care participanții au furnizat date sau informaţii incorecte.

SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților la CONCURS le sunt garantate drepturile în conformitate cu
Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile
persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție,
de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de
supraveghere.
SECŢIUNEA 8. LITIGII
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţii la
CONCURS, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă
rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa

pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află
Organizatorul. Prin înscrierea la acest concurs, Participanţii sunt de acord să
respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.
BRAȘOV
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