CONCURS
Creaţi clipuri video cu tema "Niciodată prea tineri pentru a schimba lumea: Tineretul se
ridică pentru drepturile tuturor”
Ambasada S.U.A. la București invită liceenii în vârstă de 16-18 ani să participe la un concurs video
dedicat creșterii gradul de conștientizare legat de susţinerea drepturilor fiecărui om din România.
Pe lângă premiile oferite celor mai bune clipuri video, câștigătorii își vor vedea clipurile video
prezentate pe platformele online ale Ambasadei S.U.A.
Tema concursului este: "Niciodată prea tineri pentru a schimba lumea: Tineretul se ridică
pentru drepturile tuturor”. Căutăm clipuri video creative, scurte, atractive, care să exprime cel
mai bine tema. Câştigătorii vor fi selectaţi în funcţie de capacitatea filmului de a atrage atenţia
asupra protejării drepturilor tuturor, originalitatea și creativitatea, și calitatea filmului.
Regulament şi informaţii despre concurs
I. Tema concursului:
"Niciodată prea tineri pentru a schimba lumea: Tineretul se ridică pentru drepturile
tuturor”
II. Cum puteţi participa:
Realizaţi individual sau în echipe de nu mai mult de două persoane un clip video original de
cel mult 2 minute despre tema concursului "Niciodată prea tineri pentru a schimba
lumea: Tineretul se ridică pentru drepturile tuturor”. Clipurile video mai lungi de 2
minute nu vor fi acceptate. Clipurile video trebuie să fie creaţia originală a echipei şi trebuie
să fie filmate în România. Acest concurs se adresează liceeenilor români care locuiesc în
România. Odată încărcat un clip video, el este considerat a fi varianta finală şi nu poate fi
modificat, editat sau înlocuit. Participarea la acest concurs reprezintă automat acceptarea
acestor reguli oficiale ale competiţiei. Fiecare clip video înscris trebuie să fie creaţia originală
a participantului. Doar o înscriere de fiecare individ sau echipă va fi acceptată.
III. Înscrierea:
Clipurile video, în format .mp4, trebuie încărcate pe WeTransfer şi link-urile
corespunzătoare trebuie trimise la infobuch@state.gov până pe 31 martie 2020, la ora
23:59. Participanţii vor menţiona numele şi prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon,
clasa şi liceul, numele profesorului de limba engleză, în momentul încărcării clipurilor video
pe WeTransfer. Clipurile video vor fi însoţite de 2 fişiere .srt conţinând subtitrările în limba
engleză şi în limba română.
IV. Condiţii legate de conţinut:
Clipurile video înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să nu prezinte şi să nu identifice în niciun fel minori, inclusiv producătorul filmului, fără
acordul scris al părintelui sau al tutorelui legal al minorului;
• să nu includă conţinut explicit sau sugestiv sexual sau conţinut defăimător despre vreun
grup etnic, rasial, de gen, religios, profesional sau de vârstă ori despre persoanele cu
dizabilităţi, să nu fie sau pornografic şi să nu conţină nuditate;
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să nu promoveze alcoolul, drogurile, tutunul, armele sau folosirea acestora sau alte
activităţi care pot părea periculoase sau cu anumite mesaje politice;
să nu defăimeze, să nu reprezinte în mod necorespunzător şi să nu conţină comentarii
denigratoare despre alte persoane sau companii;
să nu includă utilizarea accentuată de mărci, logouri sau însemne comerciale (precum
ambalaje sau interioare/exterioare de clădiri) private şi să nu promoveze vreo marcă sau
vreun produs; să nu conţină informaţii de identificare precum numere de înmatriculare,
nume de persoane, adrese de e-mail sau adrese de străzi;
să nu conţină materiale pentru care drepturile de autor sunt deţinute de alte persoane
(inclusiv fotografii, sculpturi, picturi sau alte lucrări de artă sau imagini utilizate pe
pagini de internet, la televiziune, în filme sau alte medii);
să nu conţină materiale care includ nume, fotografii sau alte indicii care permit
identificarea unor persoane în viaţă sau decedate fără acord;
să nu transmită mesaje sau imagini care nu corespund imaginilor pozitive cu care
Ambasada S.U.A. la Bucureşti doreşte să se asocieze;
să nu reflecte şi să nu constituie o încălcare a legii.

V. Eligibilitate:
• Participanţii trebuie să fie elevi de liceu, cu vârsta între 16-18 ani, lucrând în echipe de
maxim două persoane.
• Clipurile video vor fi acceptate începând cu 26 februarie 2020 până la ora 23:59 a zilei
de 31 martie 2020. Echipa care încarcă clipul video va fi considerată participantul la
concurs şi va fi singura echipă înscrisă în competiţia pentru premiu.
• Copiii sau orice membru de familie ai angajaţilor Ambasadei S.U.A. nu pot participa la
acest concurs.
VI. Selectarea câştigătorilor şi criteriile de jurizare:
• Un juriu compus din diplomaţi americani şi bursieri Fulbright va selecta cele trei clipuri
video câştigătoare. Clipurile video vor fi jurizate în funcţie de capacitatea filmului de a
atrage atenţia asupra importanţei respectării drepturilor tuturor, mai ales de către tineri;
originalitatea și creativitatea; și calitatea filmului.
VII. Termeni şi drepturi
Înscriindu-vă în acest concurs susţineţi, garantaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:
Voi sunteţi producătorul şi participantul. Aţi primit acordul persoanei/persoanelor
prezentate în clipul video (părţi terţe participante) (în cazurile în care se aplică) şi toate
elementele clipului video cu care v-aţi înscris sunt originale, nu sunt copiate din alte
creaţii şi nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi; în cazul în care unele dintre elemente
au fost create de o terţă parte (parte terţă participantă), voi deţineţi toate drepturile asupra
acestor elemente şi puteţi ceda depturile asupra clipului video înscris. În cazul în care un
minor este parte terţă participantă, voi sunteţi părintele sau tutorele legal al minorului.
Voi rămâneţi proprietarul clipului înscris însă, odată cu înscrierea voi şi orice parte terţă
participantă acordaţi Ambasadei S.U.A. la Bucureşti drept perpetuu, gratuit, irevocabil
ne-exclusiv să publice, reproducă, realizeze creaţii bazate pe acest clip, să distribuie, să
afişeze, să transmită, să difuzeze, să transpună în format digital sau să folosească în alte
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moduri şi să permită altora să folosească, în întreaga lume, clipul video înscris în concurs
în orice mod, formă sau format existent sau care va fi creat, inclusiv în internet, şi pentru
orice scop, inclusiv, dar nu doar pentru promovarea entităţilor implicate în concurs şi a
concursului, fără necesitatea obţinerii aprobării ulterioare sau a efectuării unor plăţi către
participant, inclusiv pentru acele clipuri video care nu au fost selectate. Prin înscrierea
clipului, sunteţi de acord că Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată să publice
clipul video înscris de voi, că Ambasada S.U.A. la Bucureşti este singura care decide
asupra publicării şi că înscrierea sau publicarea unui clip video înscris nu garantează că
acesta va fi câştigător.
Înscriindu-se, toţi participanţii înţeleg şi acordă Ambasadei S.U.A la Bucureşti
permisiunea ca clipul video înscris de ei să fie publicat pe platformele online ale
Ambasadei (de ex. Facebook, YouTube) şi pe paginile de internet ale Ambasadei acum şi
întotdeauna oriunde în lume pentru ca acesta să fie văzut de vizitatorii paginilor.
Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este răspunzătoare pentru utilizarea neautorizată a
clipului video de către o terţă parte. Nu se va acorda recunoaştere pentru clipurile
înscrise, iar înscrierea unui videoclip nu creează o relaţie confidenţială şi nu impune
Ambasadei S.U.A. sau instituţiilor afiliate obligaţia de confidenţialitate.
Toate clipurile trebuie să respecte drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de
confidenţialitate, publicitate sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi de alt tip
ale oricărei persoane şi entităţi. Dacă clipul video înscris conţine materiale sau elemente
asupra cărora concurentul nu deţine drepturi şi/sau asupra cărora au drepturi terţe părţi,
permisiunile şi orice acord necesar utilizării şi expunerii clipului înscris în concurs de
către Ambasada S.U.A. la Bucureşti în maniera prezentată în acest regulament oficial.
Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui participant dovada
obţinerii acordului într-o formă pe care o consideră acceptabilă. Înscriindu-se în concurs,
participantul garantează şi susţine că el/ea este de acord cu înscrierea şi utilizarea
videoclipului înscris în concurs şi cu publicarea acestuia pe pagina de internet a
Ambasadei S.U.A. la Bucureşti şi pe alte pagini ale Guvernului S.U.A.
Ambasada S.U.A. la Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a descalifica
orice videoclip înscris pentru orice motiv. Ambasada S.U.A. la Bucureşti nu este obligată
să specifice de ce un film înscris a fost descalificat, menţionând doar că el a fost
considerat ineligibil conform acestui regulament oficial. Mai mult, Ambasada S.U.A. la
Bucureşti îşi rezervă dreptul exclusiv şi discreţionar de a nu acorda niciun premiu dacă în
perioada de înscriere nu primeşte un număr suficient de videoclipuri eligibile şi
corespunzătoare.
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