Premiul Media pentru Tineri
Regulamentul concursului

Denumirea
concursului
Perioada de
desfășurare

Premiul Media pentru Tineri 2018
1 martie – 30 septembrie, 2018 (depunerea dosarelor)
Octombrie 2018 - desemnarea câștigătorilor în cadrul evenimentului de premiere

Tinerii din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani, pasionați de
Grupul-țintă video, fotografie și scriere
Tematica
concursului
Condițiile de
participare

„EU schimb lumea”
Criterii tehnice

Fotografie

Video

Text

- o istorie din 3
fotografii însoțite de
o descriere;
- fotografiile trebuie
să fie realizate în
perioada martieseptembrie 2018.

- maximum 5 min;
- formatul video
mp4, MOV, AVI,
MKV;
- videoul trebuie să
fie realizat în
perioada martieseptembrie 2018.

- volumul 1 – 3 pagini
în format A4;
- materialul trebuie
să fie publicat într-un
ziar sau pe o
platformă online
(site, blog);
- formatul: Times
New Roman,
mărimea fontului 12 și 1,5 - distanța
dintre rânduri.

Categorii

- fotografie
documentară;
- fotografie artistică;

- reportaj;
- animație;
- film artistic.

- eseu;
- poezie;
- reportaj.

Criterii de
universalitate

- Același participant poate să se înscrie în toate categoriile (foto,
video, text), doar cu condiția să depună separat formularul pentru
fiecare categorie și să nu abordeze același subiect.

- Persoana înscrisă în concurs poate câștiga un singur premiu, chiar
dacă a participat la mai multe categorii.
- Participanții concursului sunt cetățeni ai Republicii Moldova.
- În concurs se pot înscrie vorbitori de orice limbă.
Drepturi de
autor și
dispoziții
juridice

- Candidații garantează că sunt adevărații autori ai produselor
foto/video/text și că au toate drepturile pentru materialele
respective, inclusiv pentru toate celelalte elemente ale acestora
(coloana sonoră, imagine, text).
- Candidații garantează că au obținut toate autorizațiile necesare și
valide prevăzute de lege din partea persoanelor care apar în aceste
materiale sau a reprezentanților de drept ai acestora. Centrul Media
pentru Tineri nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele
dispute dintre candidați și terțe părți care pretind drepturi de autor
pentru produsele foto/video/text.
- Prin participare la concurs, candidații se declară de acord cu
difuzarea acestora de către Centrul Media pentru Tineri și Deutsche
Welle Akademie pe perioada concursului și după ce acesta s-a
încheiat.
- Numele, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate
intelectuală în legătură cu aceste produse intră exclusiv în
proprietatea candidaților. Centrul Media pentru Tineri specifică și
recunoaște faptul că aceste produse au fost create și aparțin
candidaților.

Procedura
de
înregistrare
Criterii de
apreciere

Completați formularul unde aveți de inclus datele personale și materialul înscris în
concurs, până la data de 30 septembrie 2018, ora 23:59.
- Originalitatea ideii.
- Originalitatea prezentării subiectului.
- Calitatea produsului (foto, video).
- Respectarea normelor lingvistice.
- Exprimarea coerentă a ideilor.
- Respectarea criteriilor tehnice și de universalitate.
Notă! Acceptăm materiale realizate cu telefonul mobil (este obligatoriu să menționați
acest lucru).

Premii

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unui eveniment și vor obține premii de valoare
(cameră foto, laptop, tabletă).

