
Запрошуємо до участі у студентському фестивалі соціальної реклами у
м. Миколаїв

Правила участі:
Реєстрація учасників Фестивалю – з 22.12.2014 по 15.02.2015;
за лінком: http://goo.gl/forms/HBYgR0b4vq

Для тих, хто зареєструвався до 01.02.2015 будуть проведені безкоштовні
тренінги.

Проведення освітньої програми – лютий;
Закінчення прийому фоторобіт – 12.02.2015;
Закінчення прийому відеоробіт – 17.02.2015;
Оцінка конкурсних робіт фестивалю – з 15.02.2015 по 25.02.2015;
Виставка фото учасників фестивалю в галереї ЧДУ ім. Петра Могили – з
19.02.2015 по 25.02.2015

Проведення Фестивалю (перегляд робіт учасників в кінотеатрі Мультиплекс
та нагородження переможців) - 26.02.2014
1. Умови, щодо формування команд:
• не більше 5 учасників однієї ініціативної групи;
• кількість експонованих на Фестиваль робіт, виконаних однією ініціативною
групою: не більше однієї роботи в кожній номінації.
2. Представлені відео-роботи повинні відповідати таким вимогам:
• відео в форматі AVI, H.264/MPEG4, MPEG-1, MPEG-2, MKV;
• 24 кадри в секунду;
• 1920х1080;
• звук MPEG2 Audio, 192kBit / s, 2 канали.
3. Хронометраж роликів:
• Номінації «Права людини», «Моя країна!», «Небайдужість», «Розвиток
суспільства», «Спорт, здоров’я», - до 3-х хвилин;
• Номінація «Вільна тема» - до 10-ти хвилин;
4. Представлені фото-роботи повинні відповідати таким вимогам:
• фотографія, формату JPEG/TIFF;
• розмір найменшої сторони не менше 1200 пікселів;
• файл не повинен містити відомостей про автора.
5. Відеоролики соціальної реклами повинні бути зняті учасниками в 2014-
2015 рр., ніколи не транслюватись для широкого загалу і не викладатись у
мережу Інтернет.
6. В усіх представлених відео повинні бути англійські субтитри.
7. Всі представлені на Фестиваль роботи не повинні суперечити чинному
законодавству України і умовам цього положення.
8. Крайній термін подачі закінчених робіт - 15.02.2015. Роботи, подані після
закінчення терміну прийому робіт або що не відповідають умовам конкурсу

http://goo.gl/forms/HBYgR0b4vq


не розглядаються. Організатори залишають за собою право відмовити в
участі у Фестивалі без пояснення причин.
9. Кожна представлена на Фестиваль робота може бути подана тільки в одну
з номінацій.


