Европас видео конкурс
Насоки за участие

Цел на конкурса
Целта на видео конкурса е да се създаде кратък видеоклип представящ основните ползи от Европас
портфолиото от документи, както и в чест на 10-годишнината от създаването на документите.
Изберете си какъвто искате стил: документален, драма, комедия – оставете на въображението да ви
води!
Може да използвате всякаква медия: илюстрация, анимация, снимки на живо… всичко, за което се
сетите.
Препратката към Европас може и да не е директна: един видеоклип е успешен и запомнящ се, когато
на всички толкова им харесва, че не спират да го споделят с приятелите си.
Техническа спецификация на видеоклипа:
Максимален размер на файла: 100 mb видео
Максимална продължителност на видеоклипа: 180 секунди
Препоръчителен формат: MPEG-4 формат с MP3 аудио; MPEG, 3GPP, MOV, AVI, WMV и FLV формати
също се приемат.
Задължителни елементи:
Логото на Европас трябва задължително да присъства във видеоклипа. Може да го свалите от този
линк: http://europass.cedefop.europa.eu/tmp/europass-logo.zip
Забранени елементи:
Не е препоръчително да се използват музика или други елементи с неясни авторски права (вж.
Условия на конкурса). Списък с уебсайтове, които предлагат музикални формати с авторски права
Creative Commons, може да намерите на този линк: http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
Кой може да участва?
Всеки гражданин с навършени 18 години и постоянен жител на една от следните държави: Австрия,
Белгия (Фр), България, Великобритания, Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Малта, Норвегия,
Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Финландия, Холандия, Чехия.
Всички видеоклипове, които бъдат получени, ще бъдат предварително прегледани от комисия, която
ще оцени дали отговарят на всички изисквания, и дали да бъдат пуснати онлайн за гласуване. Всички

одобрени видеоклипове ще бъдат качени онлайн за разглеждане. При условие, че от една държава
са подадени повече от 3 видеоклипа, само тези, които бъдат избрани от координаторите на
Националните Европас центрове, ще продължат към етапа за гласуване.
Как ще бъдат избрани победителите
В конкурса ще бъдат избрани двама победители: един с гласовете на широката публика и един –
любимец на журито. Публиката ще има право да избере и 3 видеоклипа за допълнителни награди,
освен един победител.
От всяка държава в гласуването на публиката могат да участват максимум 3 видеоклипа и още 3
видеоклипа в гласуването на журито.
Важни дати
Европейският конкурс ще се проведе от 19.10.2015 до 16.11.2015!
Победителите ще бъдат обявени на 10.12.2015г.!
Може да прочетете повече за Европас тук: https://europass.cedefop.europa.eu/en/home

