Scrambler You Are
2ª edição
Comunicado sobre o concurso
1) A Associazione Amici do Future Film Festival, com sede em Bologna (Via Pietralata 65),
em colaboração com a Ducati Motor Holding Spa, anuncia o concurso Scrambler You Are
– 2ª edição, o concurso internacional para criadores de vídeos, com 18 anos ou mais,
voltado à criação original e à realização de curtas.
2) O objetivo do concurso é promover a produção de trabalhos audiovisuais utilizando
novas tecnologias digitais de criadores de vídeos em todo o mundo e, ao mesmo tempo,
reconhecer a criatividade envolvida.
3) Tema do concurso: Conte a história das culturas de rua em apenas 2 minutos : murais,
skateparks, comida de rua, a vida ao ar livre, natureza, bikes. Fique à vontade para se
expressar na selva urbana.
4) Os vídeos enviados precisam seguir estas regras para que possam participar do
concurso:
>
os curtas precisam ter duração de pelo menos 60 segundos e não devem exceder
120 segundos.
>
os curtas não podem conter imagens ou alusões explícitas a sexo, álcool, violência,
vulgaridade explícita e/ou palavrões nem discriminação racial ou religiosa.
>
o conteúdo dos curtas (tanto vídeo como áudio) precisam ser originais ou isentos de
direitos autorais
>
os organizadores do concurso não permitem o uso de motos nos vídeos; eles
também proíbem o uso de veículos reconhecidos ou veículos cuja marca seja
reconhecível. A única moto que poderá ser aceita nos vídeos será a Scrambler Ducati, em
qualquer uma de suas versões. A inclusão dessa moto em qualquer caso não será de
mérito intrínseco para o vídeo e não será vista como uma vantagem em caso algum: a
comissão julgadora avaliará a autenticidade, a originalidade e as habilidades técnicas dos
criadores de vídeos.
5) Os participantes podem enviar para os organizadores do concurso seus vídeos originais
(em outras palavras, que contenham conteúdos de imagem e áudio originais e/ou isentos
de qualquer direito autoral) que tenham duração mínima de 60 segundos e que não
excedam 120 segundos. Basta fazer upload dos vídeos em
www.scramblerducati.com/scrambleryouare
6) Depois que os participantes fizerem upload dos conteúdos, aos organizadores está
reservado o direito de decidir aceitar ou não os vídeos. A decisão de aceitar ou rejeitar os
trabalhos será final e não poderá ser contestada.
7) Haverá duas comissões julgadoras que avaliarão os trabalhos no concurso:
- uma comissão julgadora formada por personalidades do setor de filmes e
comunicação
- uma comissão julgadora popular que poderá assistir e votar online nos curtas, em
www.scramblerducati.com/scrambleryouare, de 13 de julho a 20 de outubro de 2015

8) Os vídeos ficarão disponíveis online conforme forem chegando. Quanto mais cedo os
participantes enviarem seus vídeos, mais cedo eles poderão ser votados pela comissão
julgadora popular, depois de terem sido aprovados pelos organizadores.
9) A decisão da comissão julgadora será final e não poderá ser contestada. A
comissão julgadora concederá dois prêmios, nos valores de € 1.000,00 a €
5.000,00, totalizando € 6.000,00, incluindo o prêmio concedido pela audiência
online.
10) Os prêmios serão divididos da seguinte forma:
- Primeiro prêmio da comissão julgadora Oficial no valor de € 5.000,00
- Prêmio da comissão julgadora Popular no valor de € 1.000,00
- Entre os finalistas, será selecionado um diretor que participará como diretor assistente de
um curta feito pela Scrambler Ducati.
Para os devidos efeitos, os prêmios serão considerados como uma remuneração do
trabalho original e, portanto, não poderão ser considerados como prêmios promocionais
(art. 6, par. 1, Decreto Presidencial 430 de 26/10/2001). As obrigações e os impostos
relacionados aos prêmios são de responsabilidade dos Organizadores, que deverão obter
qualquer restituição dos vencedores dos prêmios.
11) Os vídeos ficarão disponíveis online e poderão ser votados conforme forem chegando.
Quanto mais cedo os participantes enviarem seus vídeos, mais cedo eles poderão ser
votados pela comissão julgadora popular, depois de terem sido aprovados pelos
organizadores.
Período de inscrição no concurso: de 22/06/2015 a 31/12/2015
Inscrição e upload dos trabalhos: de 13/07/2015 a 20/10/2015

REGULAMENTOS DO CONCURSO
MÉTODOS DE PARTICIPAÇÃO

É necessário compilar e enviar o seguinte MATERIAL até o dia 20 de outubro de
2015:
- Formulário de inscrição online – formulário com as informações do criador do vídeo;
- Vídeo com uma duração mínima de 60 segundos e máxima de 120 segundos, excluindo
os créditos iniciais e finais (os créditos podem ter no máximo 10 segundos de duração).
- Uma ou mais imagens do trabalho (cena, desenho, etc.) no formato digital (300 dpi
.tif ou .psd) com as informações relacionadas à promoção do concurso divulgado na mídia
e no website.
Qualquer material que não atenda a essas características e que não se enquadre nessas
categorias será desconsiderado pelos organizadores.
Os participantes poderão fazer upload de seus curtas entre os dias 13 de julho
de 2015 e 20 de outubro de 2015.
Premiação
A premiação oficial será realizada no final de novembro de 2015. A data oficial será
comunicada aos participantes com a devida antecedência.

PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS

Ao assinar este 'convite', os participantes do concurso Scrambler You Are – 2ª edição,
concordam em cumprir as cláusulas a seguir:
• os criadores dos vídeos concordam com a exibição de seus trabalhos em locais e
eventos organizados pela Associazione Amici do Future Film Festival e pela Ducati
Motor Holding Spa;
•

a Associazione Amici do Future Film Festival se reserva o direito de produzir um
DVD com uma coletânea dos trabalhos selecionados. Esse DVD será enviado a
várias organizações, empresas, parceiros e a todos os eventos que trabalham com
a criação de filmes digitais. Ao aceitar este convite, os produtores e criadores de
vídeos renunciam a qualquer direito de publicação;

•

a Associazione Amici do Future Film Festival e a Ducati Motor Holding Spa podem
distribuir livremente os trabalhos apresentados, clipes ou sequências, através de
seus próprios websites e por qualquer outro meio estabelecido – DVD, TV paga, TV
a cabo, via satélite, TV aberta, smartphones – e, portanto, através de todas as
tecnologias de comunicação audiovisual, sem que isso dê direito aos seus criadores

a qualquer remuneração, ou sem que os criadores tenham que tomar decisões
relacionadas a qualquer tópico não contemplado neste regulamento;
•

os vencedores concordam em mencionar suas premiações em todas as ocasiões
possíveis (capas de publicações impressas, créditos iniciais e finais, etc.) e em
todas as formas de promoção de seus filmes;

•

a Ducati Motor Holding Spa tem o direito de pedir aos criadores dos vídeos que
qualquer utilização parcial ou total dos curtas e de filmes promocionais realizados
em contextos fora do concurso Scrambler You Are – 2ª edição seja comunicada à
empresa com antecedência e que ela autorize tal utilização com antecedência. Ao
aceitar este convite, os criadores dos vídeos concordam em aceitar esses tipos de
solicitações da Ducati Motor Holding Spa;

•

os trabalhos selecionados para o concurso Scrambler You Are – 2ª edição terão
direito a um espaço no website www.scramblerducati.com/scrambleryouare, onde
os nomes dos criadores dos vídeos serão citados;

•

nenhum dos materiais enviados pelos participantes será devolvido. Os trabalhos
(conteúdos em DVD) que fizerem parte do concurso serão mantidos nos arquivos
da Associazione Amici do Future Film Festival;

•

os organizadores garantem que os trabalhos serão conservados com todo cuidado,
mas não se responsabilizarão por qualquer dano ou furto dos materiais.

A participação no concurso implica leitura e aprovação explícita dos conteúdos descritos
pela Associazione Amici do Future Film Festival nas informações relacionadas ao
processamento das informações pessoais (Decreto Legislativo nº 196, de 30 de junho de
2003, e alterações, adições e dispositivos relevantes subsequentes). Com sua adesão, os
participantes aceitam todas as cláusulas que regem o concurso, sem exceção.
A cópia original do convite assinado pelo representante legal é mantida no departamento
jurídico dos escritórios da Associazione Amici do Future Film Festival, em Bolonha (Via
Pietralata 65/2).
Os organizadores têm o direito de alterar as datas do concurso Scrambler You Are – 2ª
edição.
Ao assinar esse convite e enviar o material necessário, fica implícita a aceitação total e
incondicional desses regulamentos e das regras que a Associazione Amici do Future Film
Festival se reserva o direito de criar futuramente.

