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Regulamentul concursului
„ECO-Vlogger S3”

În perioada 19.09.2022 - 08.11.2022, Asociația INFORMART va organiza concursul de vlogging,
intitulat:
„ECO-Vlogger

S3”

Cine poate participa?
Concursul se adresează elevilor din clasele V-XII din unitățile școlare situate în arealul Sectorului 3
al Municipiului București.
Scopul concursului: Implicarea tinerei generații în activități cu scop informativ și educațional privind
transmiterea de informații referitoare la amenințările cu care se confruntă biodiversitatea,
conștientizarea necesității acțiunilor de conservare a speciilor protejate și a mediului înconjurător și
măsuri care pot fi adoptate de fiecare cetățean al comunității.
Concursul se desfășoară în cadrul proiectului Responsabilitate pentru Biodiversitate, implementat de
ASOCIAȚIA INFORMART în parteneriat cu Universitatea din București, Centrul de Cercetare a
Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (UB-CCMESI) și finanțat de Primăria Sectorului 3 cu
fonduri nerambursabile de la bugetul local. Proiectul Responsabilitate pentru Biodiversitate are ca scop
creșterea gradului de conștientizare a elevilor din școli și licee din Sectorul 3 cu privire la amenințările
cu care se confruntă biodiversitatea și măsurile pe care fiecare cetățean le poate lua pentru diminuarea
acestora.
Detalii pentru a te înscrie în competiție:
•
•
•
•
•

Realizezi un clip care are ca subiect natura și biodiversitatea;
Clipul trebuie să nu depășească 3 minute;
Urci clipul pe YouTube;
Trimiți linkul clipului postat pe YouTube într-un email la adresa asociațiainformart@gmail.com
Adaugi în email numele autorului, școala şi clasa, datele de contact ale acestuia (telefon, e-mail),
numele profesorului coordonator (dacă este cazul).

Fiecare elev poate participa în cadrul concursului cu un singur clip!
Cadrele didactice interesate sunt rugate să intervină pentru a sprijini elevii care întâmpină dificultăți
în procesul de urcare a clipurilor pe platforma YouTube, transmiterea linkurilor prin email, verificarea
respectării cerințelor de concurs și purtarea corespondenței cu organizatorul concursului.

ASOCIATIA INFORMART
Adresa: Str. Banul Udrea nr. 10, Sector 3, București
CIF: 43505821
IBAN: RO98 BTRL RONC RT05 1614 1101 (BT)
Telefon: 0740.194846
e-mail: asociatiainformart@gmail.com
facebook: www.facebook.com/asociatiainformart
Ce ar trebui să includă clipul meu?
•
•
•
•

Să facă referire la natura și biodiversitate;
Să includă scurte prezentări ale unor specii/familii sau biodiversitatea dintr-un anumit spațiu;
Să prezinte o arie protejată din România;
Să prezinte beneficiile pe care natura le aduce mediului urban etc.

Sunt doar câteva idei, vă invităm să fiți creativi, dar în centrul clipului vostru trebuie să fie natura,
speciile de plante și/sau animale, ariile protejate.
Termeni și condiții:
•

Fiecare email conține linkul clipului urcat pe YouTube, numele autorului, școala şi clasa, datele
de contact ale acestuia (telefon, e-mail), numele profesorului coordonator (dacă este cazul).

•

Transmiterea clipurilor pentru participarea la acest concurs constituie în mod automat o
declarație de acceptare a tuturor condițiilor prezente în regulament şi implicit acordul
participanților care permite proiectului Responsabilitate pentru Biodiversitate să publice
lucrările în format electronic şi să folosească imaginile respective în scopuri promoționale, fără
plata vreunei remunerații.

Cum ar trebui să trimit clipul?
Clipul va fi încărcat pe platforma YouTube iar linkul corespunzător trimis la adresa de email
asociatiainformart@gmail.com împreună cu numele autorului, unitatea școlară, clasa, datele de contact
ale acestuia (telefon, e-mail), numele profesorului coordonator (dacă este cazul).
IMPORTANT!
Clipurile realizate de elevii aceleiași unități de învățământ (sau clase) pot fi expediate de profesorul
coordonator într-un singur email, însoțite de toate elementele de identificare ale autorilor.
NU UITAȚI!
Mailul în care adăugați linkul clipului urcat pe YouTube trebuie să conțină numele autorului, unitatea
de învățământ și clasa, datele de contact ale acestuia (telefon, e-mail), numele profesorului
coordonator (dacă este cazul). Apartenența la o instituție de învățământ din Sectorul 3 este o condiție
obligatorie.
Care este termenul limită de participare?
Clipurile trebuie să fie recepționate de organizator până la data de 08.11.2022. Așadar, asigurați-vă că
încărcați în timp util clipurile pe platforma YouTube si expediați email-ul care conține linkul clipului și
toate datele autorului.
Clipurile care nu îndeplinesc toate condiţiile sus-menţionate vor fi descalificate automat din
concurs. De asemenea, clipurile primite după data de 08.11.2022 nu vor fi luate în considerare!
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Jurizare și acordarea premiilor
Clipurile vor fi jurizate pe baza originalității, creativității, calității și relevanței subiectului de un juriu
din care vor face parte membri ai echipei de proiect și personalități invitate (cercetători, artiști, jurnaliști
etc.).
Rezultatul jurizării va fi publicat pe pagina de internet www.roconferinte.ro până la data de 15.11.2022.
Vor fi acordate următoarele premii, în valoare de aproximativ 1800 lei:
Premiul I: Camera video sport
Premiul II: Camera video sport
Premiul III: Camera video sport
Două mențiuni: carduri MicroSD

Persoană de contact: Marius Matache
e-mail: 0740.194846
tel.: asociatiainformart@gmail.com

