REGULAMENTUL CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE ȘI VIDEOCLIP UNITA
– PROIECTUL UNITA UNIVERSITAS MONTIUM
Denumirea UNITA evidențiază angajamentul celor șase universități partenere (Università degli studi di
Torino, Universidad de Zaragoza, Université Savoie-Mont Blanc, Universitatea de Vest din Timişoara,
Universidade da Beira Interior y Université de Pau et des Pays de l’Adour) și celor patru noi universități
partenere asociate (Università degli studi di Brescia, Instituto Politécnico da Guarda, Universidad
Pública de Navarra și Universitatea Transilvania din Brașov) de a contribui la o mai bună integrare a
activităților lor academice și de cercetare.
Concursul de fotografie și videoclip UNITA oferă membrilor universităților UNITA posibilitatea de a
împărtăși propriile experiențe și viziuni cu privire la identitatea și cetățenia europeană.
Toți membrii universităților UNITA și ai universităților partenere asociate sunt încurajați să trimită lucrări.
Înscrierea la concurs este gratuită.
TEMA CONCURSULUI
Scopul acestui concurs este de a descoperi expresii vizuale ale conceptului de cooperare europeană,
în principal privind conceptele de Identitate și Cetățenie Europeană. Candidații trebuie să surprindă în
fotografiile sau videoclipurile lor esența acestor concepte, reflectându-le în diferitele lor manifestări
și/sau dezvăluind noile realități care transformă viața cetățenilor europeni.
Pentru mai multe informații despre subiect, consultați website-ul Alianței UNITA, secțiunea Valorile,
viziunea și misiunea noastră (http://univ-unita.eu/).
PARTICIPANȚI
Concursul de fotografie și videoclip este deschis studenților, personalului didactic, cercetătorilor și
personalului administrativ din universitățile UNITA și din universitățile partenere asociate. Fotografiile și
videoclipurile trebuie să fi fost realizate sau produse de persoana care le trimite, trebuie să fie originale,
și să nu fi fost anterior expuse și să nu fi participat la un alt concurs.
PREMII
Premiile vor fi acordate de un juriu format din experți. Decizia jurului, definitivă, va fi comunicată
participanților prin e-mail.
Lucrările vor fi selectate de juriu pe baza relevanței lor artistice și a legăturii lor cu tema Integrării și
Identității Europene.
Un câștigător pentru fiecare universitate va fi selectat în fiecare categorie. UNITA va prezenta fotografiile
și videoclipurile în cadrul unor inițiative de marketing, cum ar fi Oficiile UNITA, site-uri web, rețele sociale,
reclame, buletinul informativ al fiecărei universități, buletine informative electronice, broșuri de
prezentare, expoziții etc.
Lucrările câștigătoare vor fi premiate cu 215 EUR pentru fiecare categorie (fotografie și videoclip).
Premiile vor fi plătite din Bugetul UNITA pentru cele șase universități UNITA și din bugetele proprii pentru
noile universități asociate.

INFORMAȚII REFERITOARE LA CONCURSUL DE FOTOGRAFIE (Modalitatea I)
Informații privind depunerea lucrărilor:
Fotografiile trebuie trimise la una dintre următoarele adrese de e-mail, în funcție de universitatea la care
se dorește participarea:
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) și pentru noul partener asociat Universidad Pública de Navarra
(UPNA) trebuie transmise către: unitacontact@unizar.es
Università degli studi di Torino (UNITO) și pentru noul partener asociat Università degli studi di Brescia
trebuie transmise către: unita.communication@unito.it
Universidade da Beira Interior (UBI) și pentru noul partener asociat Instituto Politécnico da Guarda
trebuie transmise către: unita@ubi.pt
Université de Pau et des Pays de L’Adour (UPPA): unita@univ-pau.fr
Université Savoie Mont Blanc (USMB): unita.office@univ-smb.fr
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și pentru noul partener asociat Universitatea Transilvania
din Brașov trebuie transmise către: unita@e-uvt.ro

Fiecare participant poate prezenta maximum o lucrare pentru fiecare concurs.
Textul e-mailului trebuie să cuprindă următoarele informații:
• Numele complet al autorului fotografiei
• Locația imaginii
• Scurtă descriere a fotografiei, realizată de autorul acesteia
• De asemenea, textul e-mailului trebuie să includă și următoarea declarație:
"Subsemnatul ____(numele complet al autorului)___ îmi exprim acordul ca UNITA să
utilizeze fotografiile mele în scopuri promoționale, în materiale tipărite și pe web."
Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 21 martie 2022. Lucrările primite după expirarea termenului
limită sau care sunt inadecvate nu vor fi luate în considerare.
Fotografii:
Concurs de o singură imagine sau eseu fotografic / serie de imagini (Maximum 7 imagini cu aceeași
temă)
Pentru oricare dintre opțiuni (o singură imagine sau serie de imagini), cerințele tehnice pentru fotografii
sunt aceleași.
•
•
•
•
•
•

Formatul fișierului: JPEG
Dimensiunea maximă a fișierului: 10 MB
Lungimea laturii mai mari: 2000 px
Rezoluția fișierului: 72 dpi
Fișierul trebuie redenumit (pentru O SINGURĂ IMAGINE): universitatea_nume_prenume_
titlul fotografiei.jpeg…de exemplu: unizar_smith_mary_my photo title.jpeg
Fișierul trebuie redenumit (pentru SERIE DE IMAGINI):
universitatea_nume_prenume_titlu01.jpeg… universitatea_nume_prenume_titlu02.jpeg… etc.

INFORMAȚII REFERITOARE LA CONCURSUL DE VIDEOCLIP (Modalitatea II)

Informații privind depunerea lucrărilor:
Transmiterea materialelor trebuie să fie exclusiv în format digital. Participanții trebuie să realizeze
trimiterea materialelor via Google Drive și să o distribuie prin E-mail Biroului UNITA, în funcție de
universitatea la care se dorește participarea:
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) și pentru noul partener asociat Universidad Pública de Navarra
(UPNA) trebuie transmise către: unitacontact@unizar.es
Università degli studi di Torino (UNITO) și pentru noul partener asociat Università degli studi di Brescia
trebuie transmise către: unita.communication@unito.it
Universidade da Beira Interior (UBI) și pentru noul partener asociat Instituto Politécnico da Guarda
trebuie transmise către: unita@ubi.pt
Université de Pau et des Pays de L’Adour (UPPA): unita@univ-pau.fr
Université Savoie Mont Blanc (USMB): unita.office@univ-smb.fr
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și pentru noul partener asociat Universitatea Transilvania
din Brașov trebuie transmise către:: unita@e-uvt.ro
Textul e-mailului trebuie să cuprindă următoarele informații:
•
•
•
•
•
•

Numele complet al autorului videoclipului
Titlul videoclipului
Linkul Google Drive al videoclipului
Unde a fost filmat videoclipul
O scurtă prezentare a autorului videoclipului (una, două propoziții)
De asemenea, textul e-mailului trebuie să includă și următoarea declarație:
"Subsemnatul ____(numele complet al autorului)___ îmi exprim acordul ca UNITA să
utilizeze videoclipurile mele în scopuri promoționale, în materiale tipărite și pe web."

Termen limită pentru transmiterea videoclipurilor: 21 martie 2022. Materialele primite după expirarea
termenului limită sau care sunt inadecvate nu vor fi luate în considerare.
CERINȚE TEHNICE:
CONCURSUL DE VIDEOCLIPURI DE 1 MINUT
Fiecare participant poate să încarce 1 singur videoclip. Videoclipurile pot prezenta actori sau actrițe,
pot fi narative, documentare sau de animație, alb-negru sau color, cu sau fără sunet.
•
•
•
•
•
•
•

Fișierul trebuie redenumit: Universitate_Nume_Titlu.mp4
Format de fișier de film: .mp4 (convertor de format de fișier video în .mp4
> cloudconverter.com [1])
Format imagine finală: peisaj
Rezoluția imaginii: Full HD 1920 x 1080
Durata maximă a videoclipului: 1 minut
Dimensiunea maximă a fișierului: 2 GB
Toate videoclipurile care includ text, monologuri sau dialoguri trebuie să fie subtitrate în limba
engleză.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR
Vă rugăm să vă asigurați că utilizați piese muzicale și fotografii open source oricând respectivele nu vă
aparțin și să precizați producătorul original al acestora. Fotografiile sau filmările video cu persoane
identificabile trebuie să aibă acordul scris al acestora pentru a apărea în ele. Videoclipurile nu trebuie
să conțină materiale protejate de drepturi de autor (de exemplu, coloana sonoră); pentru a evita acest
lucru, pot fi folosite materiale audio din biblioteci digitale gratuite, cum ar fi archive.org).
Participanții trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani și să fie singurii titulari ai drepturilor de autor asupra
videoclipurilor sau fotografiilor trimise.
Declinarea răspunderii
UNITA nu își asumă răspunderea pentru lucrările necorespunzătoare, deteriorate, distruse, pierdute,
întârziate, incomplete, ilizibile, modificate sau greșit direcționate. UNITA nu își asumă răspunderea
pentru nicio daună sau pierdere rezultată din sau legată de concursul de videoclip. Prin trimiterea
fotografiilor/videoclipurilor pentru acest concurs, participanții declară că înțeleg toate normele și
regulamentele concursului.
Prin înscrierea la concurs certificați că sunteți autorul fotografiilor/videoclipurilor trimise și că aveți
dreptul de a le distribui. Certificați că aceste fotografii/videoclipuri nu aparțin altor persoane și nu sunt
protejate de niciun drept de autor. Confirmați că persoanele care apar în fotografii și-au exprimat acordul
în acest sens.
Acordați alianței UNITA permisiunea de a reproduce orice imagini trimise în scopuri publicitare, de
marketing și comunicare.
Participanții vor fi răspunzători pentru orice pretenții din partea terților în legătură cu dreptul la imagine
sau orice alte drepturi decurgând din reglementările privind proprietatea intelectuală aplicabile.

