Soutěž Europassu o nejlepší virální video
Pokyny pro účastníky
Cíl soutěže
Cílem této soutěže je vytvořit krátké video, které vyzdvihne výhody Europassu. Můžete si vybrat
jakýkoli žánr: dokument, drama, komedii – nechte pracovat svoji fantazii!!!
Použít lze jakýkoli prostředek: ilustraci, animaci, živé hraní atd., vše, co vás napadne.
Klíčové pro úspěšné video je, aby bylo zapamatovatelné a dostatečně poutavé, aby ho diváci měli
chuť sdílet se svými přáteli.
Technické specifikace videa
Maximální velikost souboru: 100 MB
Maximální doba trvání: 180 vteřin
Minimální rozlišení: 320 x 240 pixelů
Doporučený formát: MPEG-4 s rozlišením 640 x 480 se zvukem ve formátu MP3 (akceptovány budou
i formáty MPEG, 3GPP, MOV, AVI, WMV a FLV)
Povinné prvky
V rámci videa musí být zobrazeno logo Europass (ke stažení zde) a URL webu Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu)
Zakázané prvky
Nepoužívejte hudbu ani jiné materiály, které by porušily autorská práva nebo ochranu soukromí (viz
rovněž podmínky účasti). Seznam internetových stránek, které nabízejí povolenou hudbu s licencí
Creative Commons, najdete na adrese: http://creativecommons.org/legalmusicforvideos.
Průběh soutěže
1. Vytvořte krátké video (do 180 sekund) zdůrazňující výhody Europassu
2. Vyplňte a odešlete přihlášku do soutěže, nejpozději však do 30. 11. 2014
3. Všechna videa budou zhodnocena hodnoticí komisí, která rozhodne, zda splňují podmínky
soutěže a zda se mohou soutěže účastnit
4. Z každého státu mohou do soutěže postoupit pouze tři videa – tato videa vybere koordinátor
příslušného Národního centra Europass

5. Všechna videa, která budou splňovat podmínky soutěže, případně která budou vybrána
koordinátorem Národního centra Europass, budou vyvěšena na facebookovém profilu
Europass Europa
6. Na facebookovém profilu Europass Europa bude probíhat hlasování o nejlepší video
7. Soutěž vyhrává video s největším počtem lajků
Kdo se může zúčastnit?
Jakýkoli občan starší 18 let s bydlištěm v jedné z účastnických zemí:
Belgie (vlámská i francouzská komunita), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Chorvatsko, Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko, Turecko.

Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 a všechna videa musí být
předložena nejpozději do 30. 11. 2014, 24:00 GMT
Hlasování o nejlepší video bude probíhat v termínu 2. 12. – 8. 12. 2014 na facebookovém profilu
Europass Europe

Tipy pro natáčení
Několik sloganů, které vás mohou inspirovat k tomu, abyste vy natočili to nejlepší video o Europassu!
Můžete si je volně vybírat, míchat a kombinovat, nebo si vytvořit své vlastní.
Vybavte se Europassem!
• Cestujte, studujte… objevujte Evropu s Europassem!
• Buďte mobilní, buďte sami sebou, buďte vidět… s Europassem!
• Europass – Vaše jízdenka do vysněného města!
• Europass – a Evropa je Vaše!
• Napište si svoji vlastní budoucnost!
Europass: Evropa na Vás čeká!
• Europass: překročte hranice
• Studujte a pracujte v zahraničí s Europassem
• Staňte se evropským občanem s Europassem
• Europass – nástroj pro Evropany
• Europass – připraveni na Evropu!
• Potřebujete životopis v některém jazyce EU? Vypracujte si Europass CV!
• Každý může používat Europass. Doslova každý. (Co by si do životopisu Europass napsal popový
zpěvák nebo kominík?)
Více informací o Europassu a soutěži najdete na www.europass.cz

