Regulament oficial al concursului de scurtmetraje Once Upon a Time in Romania

I.

Organizatorii concursului

Organizatorii prezentului concurs sunt:
- Asociația Platforma Inițiativa România, persoană juridică cu sediul în București, strada Gala Calation nr
55A, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaților cu numărul 27634/299/2016, CIF 36327705 și
- Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, persoană juridică cu sediul în Sofia, Bulgaria, Bvd. Bulgaria
nr 51B, cod fiscal 000682490.
denumite in continuare “Organizatorii”
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate
mai jos (denumit in continuare "Regulament"). Regulamentul este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea
site-ului www.onceinromania.ro.
Organizatorii își rezervă dreptul de a opri Concursul în orice moment, de a modifica prezentul Regulament,
urmând ca astfel de schimbari să intre in vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor
modificări pe site-ul ww.onceinromania.ro.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica termenul-limită pentru înscrierea filmelor de scurtmetraj, cu
condiția să anunțe în prealabil acest lucru pe onceinromania.ro.
II.

Perioada de desfășurare a concursului:

Concursul se desfașoară pe www.onceinromania.ro, în perioada 20 octombrie – 14 decembrie 2017.
Competiția se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru
toți participanții.
Perioada de înscriere a scurtmetrajelor este între 20 oct – 7 dec 2017. Între 7 decembrie – 10 decembrie va
avea loc perioada de jurizare. Filmele nominalizate vor fi anunțate pe site-ul oficial pe data de 10 decembrie.
Câștigătorii vor fi anunțați și premiați în cadrul Galei Anticorupție, evenimentul final al proiectului, pe data de
14 decembrie unde sunt invitați toți participanții la concurs.
III.

Condiții de participare

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, care au
împlinit vârsta de 16 ani până la data de 1 octombrie 2017, care au domiciliul stabil în România.
Nu pot participa la acest concurs membrii Asociației Inițiativa România, membrii Fundației Friedrich
Naumann pentru Libertate, membrii redacției Vice România, precum şi rudele şi afinii acestora, până la gradul
IV inclusiv.
Pentru ca participarea să fie considerată validă, filmele de scurtmetraj trebuie să se înscrie în tema
concursului, să întrunească criteriile tehnice și să se încadreze în termenul limită de trimitere – 7 decembrie
2017, ora 23:59.
Concursul presupune înscrierea unui film de scurtmetraj de minim 90 de secunde și maxim 5 minute.
Filmul înscris in concurs trebuie să prezinte informații, imagini sau povești ale unor acte de corupție, efecte
ale sale sau să prezinte soluții pentru combaterea corupției în România.
Proiectul cinematografic trebuie să fi fost realizat pe parcursul anului 2017, în limba română.
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Materialele video vor putea fi înscrise în concurs până la data de 7 decembrie, ora 23:59 trimițând un link
descarcabil cu filmul, pe email la adresa contact@initiativaromania.ro însoțit de formularul de înscriere
completat.
Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care implică acceptarea Regulamentului.
Formularul este disponibil pe site în secțiunea Film That.

IV.

Mecanism, reguli si condiții de înscriere

Durata filmului trebuie să fie între 90 de secunde și 5 minute.
Suportul trebuie să fie video, profesional sau semi-profesional. Participanții pot face apel la oricare dintre
următoarele sisteme de înregistrare: telefon, tabletă, cameră video.
Formatele acceptate sunt: AVI, MPG, WMV, MP4, MOV Quicktime, FLV, SWF, la rezoluție HD (1280*720)
sau Full HD (1920*1080).
Scurtmetrajele trebuie să aibă titlu și generic.
Scurtmetrajele trebuie să conțină pe genericul final textul “Pentru concursul Once Upon a Time in
Romania, organizat de Asociația Initiațiva România și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate.”
Filmele vor fi trimise prin intermediul unuia dintre următoarele site-uri de transfer de date: www.transfer.ro /
www.wetransfer.com / www.transfernow.net pe adresa de e-mail: contact@initiativaromania.ro.
Link-ul pentru download va fi, de asemenea, completat și în formularul de înscriere (link).
La upload-ul fiecărei lucrări pe site-ul de transfer, participantul trebuie să precizeze titlul filmului si numele
autorului în formatul Autor – Nume lucrare.
Un participant poate să înscrie mai multe proiecte în competiţie, cu condiţia să completeze formularul de
înscriere separat pentru fiecare proiect în parte.
Fiecare participant este responsabil de conținutul filmului înscris în concurs. Este interzisă trimiterea filmelor
de scurtmetraj pentru care participanții nu dețin drepturi de autor sau nu au acordul autorului pentru a utiliza
respectivele materiale.
Prin înscrierea scurtmetrajelor în concurs, fiecare participant este de acord să cedeze neexclusiv în favoarea
organizatorului toate drepturile de autor pe perioadă nedeterminată, conform cu Legea 8/1996 privind
drepturile de autor și drepturile conexe, cesiunea fiind nelimitată teritorial. Cesiunea se va face cu titlu gratuit
sau cu titlu oneros, la libera apreciere a organizatorului cesionar. În cazul în care organizatorul alege să
achiziționeze drepturile de autor cu titlu oneros, părțile încheie un contract de cesiune de drepturi de autor ca
instrument juridic separat; cesiunea cu titlu gratuit se consideră perfectată prin simpla adeziune a
participantului la prezentele Termene și Condiții și selecția filmului de către organizator, conform stipulațiilor
de mai jos.
Filmele de scurtmetraj trimise trebuie să fie originale și să respecte tema concursului.
Organizatorul nu va lua în considerare filmele pe care le consideră obscene, provocatoare sau care încalcă în
vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data concursului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu selecta în concurs materiale care nu se încadrează în tema impusă sau
nu respectă regulile și condițiile de înscriere. Organizatorul își rezervă dreptul de a decide dacă filmele trimise
de participanți vor fi selectate pentru concurs.
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Organizatorul își rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiții și unde filmele de scurtmetraj trimise de
participanți vor fi făcute publice. Astfel de materiale devin proprietatea Organizatorului în momentul
transmiterii lor de către concurenți, libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane,
putând fi utilizate în orice scop de către Organizator, fără obligația de a acorda ulterior compensații pentru
utilizarea lor.
V.

Jurizare si premii

Filmele selectate în competiție for fi analizate de un juriu din care fac parte profestioniști din domeniul
cinematografiei și audiovizualului, jurnaliști, reprezentanți ai unor organizații civice și ai partenerilor
proiectului.
Deciziile juriului sunt definitive și nu se acceptă contestații. Inițiativa România își rezervă dreptul de a
modifica structura juriului.
Lista membrilor juriului va fi afișată pe site-ul concursului cel târziu la 1 noiembrie 2017.
Premiul cel mare al concursului constă într-un buget de producție profesionistă de film în valoare de 5.000
EUR oferit de Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate. Câștigătorul se va bucura de promovare media și
recunoaștere publică.
Fondul total de premiere este de 9.000 EUR, urmând ca, în funcție de numărul nominalizărilor, organizatorii
să ofere minim 3 alte premii, în numerar, în afară de marele premiu.
VI.

Înștiințarea câștigătorilor

Filmele nominalizate vor fi anunțate pe 10 decembrie 2017 pe site-ul oficial al concursului, iar autorii acestor
proiecte vor fi contactați individual prin intermediul adreselor de email furnizate pentru a fi invitați la
vizionarea filmelor în cadrul Galei de premiere.
Câștigătorii concursului vor fi anunțați și premiați în cadrul galei pe data de 14 decembrie la București.
VII.

Protecția datelor cu caracter personal

Prin participarea la Concurs, participanții își exprimă consimțământul expres și neechivoc pentru activitatea
de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, email) de către Organizator în scopul:
validării, acordării și trimiterii premiilor către caștigători;
Datele personale ale participanților sunt confidențiale și vor fi folosite doar pentru funcționarea normală a
Concursului. Organizatorul va dezvălui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume,
exclusiv societăților afiliate și/sau partenerilor contractuali, în scopul utilizării acestor date în activitațile de
promovare aferente Concursului (televiziune, radio, presă, alte materiale tipărite).
Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor caștiga, numele și
prenumele, localitatea în care domiciliază și fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri
publicitare de către organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără niciun fel de plată aferentă.

VIII.

Taxe și impozite

Veniturile obținute din premiu de către câștigători în cadrul Concursului, în bani și/sau în natură, sunt brute și
se supun impozitelor în vigoare în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligații de natură
fiscală sau de orice altă natură în legătura cu premiul câștigat sunt și rămân în sarcina exclusivă a
câștigătorului.
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IX.

Dispoziții finale

Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe pagina web a organizatorilor:
www.onceinromania.ro/page.
Detalii se pot obține la numărul de telefon 0752.548.554 între orele 10:00 – 18:00 de luni până vineri, precum
și pe adresa de email contact@initiativaromania.ro, cu subiectul Once Upon a Time in Romania.

Organizatori:
Asociația Inițiativa România
Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate
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