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1) Introducere 

Concursul de clipuri video MARLISCO îşi propune să încurajeze şi să ofere tinerilor 

oportunitatea de a intra în contact cu problematica deşeurilor marine în mările europene şi de 

a împărtăşi viziunile lor cu publicul european. Tinerii sunt invitaţi să realizeze şi să producă 

un scurt clip video, prin care să exprime părerile lor despre această problemă şi să devină 

agenţi ai schimbării în societate – nu numai pentru că ei reprezintă viitoarea generaţie de 

consumatori şi factori de decizie, dar şi pentru că ei sunt adesea sursa de inspiraţie şi 

influenţă în familiile şi comunităţile lor. Această provocare poate fi preluată de o şcoală, o 

asociaţie sau club de tineret, ca activitate curriculară sau paralelă în cadrul unui curs, şi 

abordată în cadrul unor discipline multiple. Activitatea promovează gândirea critică şi 

cetăţenia activă, privind o problemă complexă, care este în responsabilitatea noastră şi are 

efecte asupra fiecăruia dintre noi. 

Acest concurs de clipuri video este integrat în proiectul european FP7 – Deşeuri marine în 

mările Europei: conştientizare socială şi co-responsabilitate – şi va fi lansat simultan în 14 

ţări europene cu deschidere la mare : Italia, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii, 

Franţa, Slovenia, Irlanda, România, Germania, Cipru, Bulgaria, Spania, Portugalia, 

Turcia şi Danemarca. 

Acest document stabileşte Regulile şi Condiţiile pentru Concursul de Clipuri Video 

MARLISCO în România. 

Regulile şi condiţiile generale sunt comune tuturor ţărilor participante, dar aspecte cum ar fi 

vârsta ţintă, juriul şi premiile sunt definite la nivel naţional. Participanţii ar trebui deci să 

consulte Regulile & Condiţiile aplicabile pentru ţara lor. Vă rugăm să reţineţi că această 

competiţie se desfăşoară DOAR la nivel naţional şi deci participanţii vor concura doar cu alţi 

participanţi din aceeaşi ţară.  

MARLISCO îşi rezervă dreptul de a modifica Regulie & Condiţiile Concursului de Clipuri 

Video, la propria sa latitudine. 

 

2) Participanţi 

În România, Concursul de Clipuri Video MARLISCO este deschis pentru tineri de la 12 la 18 

ani, care pot realiza şi trimite clipurile lor video ca echipă într-o organizaţie sau club de 

tineret sau o clasă, preferabil sub supravegherea unui profesor / educator. Clipul video trebuie 

să aibă întotdeauna o copie de rezervă şi trebuie înscris în concurs printr-o entitate legală (de 

ex.: o şcoală, un ONG sau altele). Nu există limite privind numărul de clipuri video înscrise 

în concurs de o echipă, însă echipele trebuie să fie formate din maxim 5 persoane. 



                                                                        
 

 

3) Colaborarea cu şcoli dintr-o altă ţară europeană 

Dacă şcoala are propriul său program de colaborare trans-naţională (de ex.: Platforma 

Europeană E-twinning), există posibilitatea de a produce şi participa la concurs în colaborare 

cu o echipă / clasă din altă ţară. Totuşi, un astfel de clip viedo trebuie trimis ca şi participare 

‘normală’ pentru România şi, în cazul în care este selectat, doar participanţii români vor fi 

eligibili pentru premiu. 

 

4) Tematici pentru clipurile video 

Echipa are libertate deplină în decizia asupra tematicii şi scopului clipului video, atâta vreme 

cât acestea au legătură cu una sau o combinaţie a temelor listate mai jos: 

- De ce sunt deşeurile marine o problemă? 

- De unde provin deşeurile marine ? 

- Ce se poate face pentru a reduce problema deşeurilor marine ? 

- Cum am abordat această problemă în şcoala sau comunitatea noastră? 

- Idei inovatoare / soluţii pentru rezolvarea problemei.  

 

5) Calendar şi termene limită 

Concursul de clipuri video va fi lansat la data de 9 Septembrie 2013, iar înscrierile vor fi 

posibile până la data de 14 Februarie 2014, la 23:59 (ora locală). Clipurile video premiate 

vor fi anunţate pe 31 Martie 2014 şi afişate pe website-ul MARLISCO: www.marlisco.eu.  

Vă rugăm să consultaţi secţiunea România în cadrul portalului web MARLISCO pentru 

noutăţi, anunţarea câştigătorilor şi informaţii privind festivitatea de premiere. 

 

 

 

 

Calendar Oficial 

Termen limită pentru trimiterea clipurilor video – 14 Februarie 2014, 23:59 

(ora locală) 

Selecția juriului/încărcarea clipurilor online pentru votul publicului–               

18 Februarie - 14 Martie 2014 

Anunțarea premianților – 31 Martie 2014 

 

http://www.marlisco.eu/


                                                                        
 

6) Suport disponibil pentru şcoli. 

Toate instituţiile de învăţământ vor beneficia de instruire gratuită şi suport din partea 

organizatorilor. Suportul acordat va consta în punerea la dispoziție a trei tutorial video care 

explică modul în care se realizează un scenario, cum se filmează și cum se editează. De 

asemenea vor putea solicita și consultanță online, face-to-face sau telefonică. Aceste 

elemente de support vor fi puse la dispoziție de către o firmă specializată în filmare și editare 

video. 

7) Condiţii privind stilul, durata şi formatul clipurilor video 

Stil: Acest concurs este deschis pentru clipuri video scurte, folosind orice tehnică de 

producţie, incluzând animaţie, documentar, lucrare experimentală sau hibridă.  

Limbă: Clipul video ar trebui să fie produs în limba română sau în limba engleză. 

Durată: Durata maximă a filmuleţelor, incluzând titlurile şi creditele, este de 2 minute. 

Clipurile ce depăşesc această durată vor fi scoase din concurs. 

Format: Formatele de fişier acceptate includ: WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, 

MPEGPS, WMV şi FLV.  

Rezoluţie: Toate filmuleţele ar trebui filmate la standardele TV Europene: 25/50 fps (NU 

30/60/29.97 fps). 

- În SD: DV PAL 720 x 576 / anamorfic 16/9 / 50i sau 25p / 48 KHz 

- În HD: 1280 x 720 25p sau 50p SAU 1920 x 1080 25p or 50i 

Pentru pregătirea şi exportarea editării video într-un mod corespunzător (de la programul de 

editare la forma în care poate fi încărcată pe Youtube), recomandăm următoarele sfaturi: 

http://vimeo.com/help/compression. 

Titlul şi numele fişierului: Clipul video trebuie să aibă un titlu original şi expresiv. Fişierul 

video trebuie salvat cu acest titlu, urmat de “RO” (literele ţării în care a fost realizat). De 

exemplu, dacă participantul decide să numească clipul video ‘Călătoria unei sticle de plastic’, 

titlul fişierului ar trebui să fie:  calatoria_unei_sticle_de_plastic_RO.mov. 

Alte elemente: Clipurile video ce conţin limbaj sau imagini neadecvate, material ofensiv sau 

inacceptabil, vor fi excluse. Clipul NU ar trebui să conţină logo-ul MARLISCO sau al 

Comisiei Europene. 

 

http://vimeo.com/help/compression


                                                                        
 

8) Înscrierea clipurilor video şi documentaţia necesară 

Fiecare înscriere a unui filmuleţ trebuie acompaniată de următoaree documente: 

- Formular de înscriere (formularul A) – depus on-line, conţinând informaţii 

despre participant, detaliile clipului video şi un link spre filmuleţ (încărcat pe 

Youtube);  

- Un scurt “Making of… (formularul B)” – prezentarea realizării clipului video 

(motivul din spatele filmuleţului, descrierea realizării proiectului, incluzând 

procesul de cercetare asupra temei principale, etc., însoţită de imagini de bună 

calitate care să ilustreze procesul)– maxim 4 pagini A4;  

- Declaraţia de Responsabilitate (formularul C) semnată şi scanată, în care 

participanţii declară că: niciun material cu drepturi de autor nu a fost folosit, iar în 

caz contrar, că aceste drepturi au fost obţinute în mod legal; în cazul în care clipul 

video include imaginile unor minori, acestea au obţinut consimţământul părinţilor; 

acordă MARLISCO dreptul de a utiliza / edita filmuleţul. 

- Scenariul filmuleţului (dacă este cazul) într-un document Word. 

 

Formularele A-C vor fi disponibile pe  www.marlisco.eu, în perioada de înscriere. 

 

Pentru fiecare filmuleţ, înscrierea trebuie realizată în modul următor: 

1. Participantul încarcă filmuleţul în format original pe Youtube;  

2. Participantul completează online Formularul de Înscriere (Formularul A) şi include 

linkul spre filmuleţul încărcat; 

3. Participantul trimite filmuleţul (în format/la rezoluţie originală) + Formularul B 

(Making of…) + Formularul C (Declaraţia de Responsabilitate) + Scenariul clipului 

video (dacă este cazul), spre punctul naţional de contact (adresa de e-mail se află la 

sfârşitul acestui document), prin YouSendIt, DropBox, WeTransfer sau Transfer.ro în 

24 h de la trimiterea aplicaţiei online. 

 

9) Condiţiile de eligibilitate ale clipurilor video candidate 

Clipul video înscris în concurs trebuie să respecte toate condiţiile prezentate mai sus, inclusiv 

respectarea temei, a formatului, a duratei maxime şi a termenelor limită pentru trimiterea 

tuturor materialelor. 

http://www.marlisco.eu/


                                                                        
 

Filmuleţul nu trebuie să conţină material obscen, ofensiv, neadecvat sau inacceptabil şi nu 

trebuie să intre în conflict cu dreptul la intimitate, drepturile de autor, mărci înregistrate sau 

drepturile la proprietatea intelectuală ale niciunei persoane sau organizaţii. 

Participantul nu ar trebui să folosească niciun material sau element care este subiectul 

drepturilor unor terţe părţi (de ex.: fragmenete din alte filme, imagini, material audio sau 

muzical), cu excepţia cazului în care a fost obţinută permisiunea pentru a le folosi, înaintea 

înscrierii filmului în concurs. Dacă filmul include imagini ale unor persoane minore, 

participantul trebuie să obţină consimţământul părinţilor sau tutorilor legali ale acestora. 

Participantul va declara în Declaraţia de Responsabilitate că niciuna din condiţiile de mai sus 

nu a fost încălcată şi că toate drepturile au fost obţinute în mod corespunzător. 

Doar clipurile video însoţite de toate documentele necesare, completate în întregime şi într-un 

mod corespunzător, inclusiv o Declaraţie de Responsabilitate semnată, vor fi considerate 

eligibile. 

MARLISCO îşi rezervă dreptul de a îndepărta din competiţie sau de a descalifica, în orice 

moment, orice filmuleţ ce nu respectă cerinţele şi condiţiile prezentate în acest document.   

Prin înscrierea în acest concurs, participanţii sunt de accord cu faptul că MARLISCO sau 

orice alt beneficiar individual al proiectului nu va fi responsabil pentru eventualele cereri, 

costuri, datorii, daune, cheltuieli sau pierderi ce pot rezulta din (i) întrebuinţarea filmului de 

către MARLISCO; (ii) participarea în competiţie a persoanelor/grupurilor înscrise. 

10) Proprietatea clipurilor video 

Prin trimiterea unui clip video, participanţii acordă consorţiului MARLISCO o licenţă fără 

redevenţe de a copia, distribui, modifica, afişa şi prezenta public sau a utiliza în orice fel, şi 

de a autoriza alte personae să utilizeze clipul lor video în orice scop educaţional, în întreaga 

lume şi folosind orice mijloace. 

11)  Selecţia clipurilor video premiate 

Pentru România, vor fi selectate cele mai bune 3 clipuri video, care vor fi premiate cu locurile 

I, II şi III. 

Clipul video situat pe locul I va face parte dintr-un film final, ce va compila toate clipurile ce 

au obţinut premiul I, din toate cele 14 ţări participante.  

Clipurile video vor fi evaluate şi notate pe baza următoarelor criterii (ordinea nu este 

relevantă): 

- Încadrarea în temă/e;  



                                                                        
 

- Calitatea muncii de cercetare pe care o reflectă filmul; 

- Relevanţa şi potenţialul impact al mesajului; 

- Calitatea producţiei;  

- Creativitatea şi originalitatea filmului.  

O comisie pentru jurizare va fi compusă pentru fiecare din ţările participante şi va selecta, la 

propria latitudine, câştigătorii pentru acea ţară. După încheierea termenului limită pentru 

înscrieri, filmele finaliste vor fi puse la dispoziţie pe Youtube, pentru a primi aprecierea 

publicului, ce va fi considerată ca element adiţional în procesul de selecţie al Juriului 

naţional. 

Competiţia va avea loc la nivel naţional, în fiecare din ţările participante. 

 

12) Premii 

Reprezentanţii participanţilor premiaţi vor fi invitaţi la ediţia din 2014 a Ceremoniei Zilelor 

Maritime ale UE (Bremen, Germania), unde va avea loc premiera compilaţiei finale a 

filmelor premiate, ce va integra cele mai bune filme din cele 14 ţări participante. Costurile de 

călătorie şi alte cheltuieli vor fi suportate de MARLISCO. 

Vor exista şi premii oferite la nivel naţional, de către ONG Mare Nostrum, ce vor fi anunţate 

în perioada de înscriere, aici, pe site. 

Vă rugăm să consultaţi secţiunea  România de pe pagina oficială MARLISCO pentru noutăţi 

despre premii şi detaliile ceremoniei de premiere. 

13)  Date de contact pentru mai multe informaţii 

Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum Constanţa 

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 3, bl. F17, sc. A, ap. 3, Constanţa 900711, România 

Telefon/ Fax: 0241-612422, 0341-407432, 0341-407433 

E-mail: event@marenostrum.ro 

Persoane de contact pentru concurs: Anca Gheorghe, 070726753644, 

anca_gheorghe@marenostrum.ro  

mailto:event@marenostrum.ro
mailto:anca_gheorghe@marenostrum.ro

