IV. Concursul Green-Go - Film de scurt metraj
Vrei sa urmezi calea lui David Attenborough si sa schimbi lumea marelui ecran
cu ideile tale creative?
Daca DA, atunci
FILMEAZA UN SCURT METRAJ CASTIGATOR!
Organizatorii Concursului Green-Go - Film de scurt metraj asteapta filmele tale
creative/socante/amuzante/explicit educative in urmatoarele trei categorii:
 Natura lucreaza pentru noi!
Costumer service, car service, ecosystem service?! Intradevar, natura lucreaza pentru noi!
Fara arbori, nu am putea respira, fara zone umede si paduri, nu am avea apa curata, fara
microorganisme, nu ama avea sol fertil si hrana. Pe langa satisfacerea nevoilor noastre de
baza, nature ne mentine sanatosi si fericiti – noi iesim sa facem sport, ne cumparam case
aproape de spatiile verzi si mergem in natura in timpul vacantelor. De asemenea, natura
este baza economiei noastre – asigura locuri de munca si mijloace de trai pentru multi –
fermieri, pescari, gradinari, adminstratori de parcuri natural, ghizi turistici, chiar industrii.
Arata-ne cum lucreaza natura pentru noi sau ce s-ar intampla fara serviciile oferite de
natura!


Hrana sustenabila pentru planeta – Sarbatorirea Anului International al
Fermelor de Familie
Exista 50% sanse ca sunca, ouale si laptele pe care le mananci dimineata sa fie dintr-o ferma
de familie. In lume exista 500 milioane de ferme de familie, unde activitatile agricole sunt
realizate si conduse de o familie. 70% din productia mondiala de hrana este furnizata de
catre acesti fermieri si mici pescari, care protejeaza biodiversitatea, cunoasterea si tehnicile
traditionale. Ei asigura de asemenea mijloace de trai pentru numerosi oameni, intrucat in
tarile in curs de dezvoltare 2,5 din 3 miliarde din populatia rurala apartin familiilor incadrate
la Ferme Familiale1.
Arata importanta fermelor de familie, a agriculturii la scara mica, a cunoasterii traditionale,
si nevoia pentru o agricultura mai sustenabila si alegeri de consum mai responsabile!


Combaterea schimbarilor climatice si dezastrelor folosind solutii
naturale
O incalzire globala de 4°C ar putea interveni nu mai tarziu de anii 20602, cand dezastrele
naturale si fenomenele naturale extreme se vor intensifica, crescand ratele de deces si
pierderile economice. Noi trebuie sa ne pregatim, sa ne adaptam sis a limitam aceste
impacte.
Cea mai buna arma a noastra impotriva schimbarilor climatice este natura. 15% din
http://www.familyfarmingcampaign.net/en/family-farming/in-figures
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/18/Climate-change-report-warns-dramatically-warmer-world-thiscentury
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cantitatea mondiala de carbon - 312 gigatone - sunt stocate in zonele protejate din intreaga
lume. Natura serveste de asemenea ca amortizor impotriva dezastrelor, oferind spatiu de
dispersare a inundatiilor, stabilizand solurile impotriva alunecarilor de teren si blocand
valurile furtunilor. S-a estimat ca zonele umede de coasta din Statele Unite ofera protectie
impotriva inundatiilor din uragane3 in valoare de 23.2 miliarde $ pe an. Dar noi credem ca la
o scara mai mica – doar plantarea unui copac poate ajuta la un efect de racire echivalent cu
10 instalatii de aer conditionat, folosirea speciilor si raselor locale in agricultura poate
determina productii mult mai rezistente, doar plantarea catorva hectare de spatii verzi in
orase poate reduce riscul de inundatii si canicula.
Arata cum ne ameninta schimbarile climatice, cum putem lupta impotriva acestora cu solutii
simple si naturale si ce solutii exista deja in lume.
Cerinţe pentru înscrierile în concurs:
Scurt metrajele ar trebui să fie
 Un film de campanie de maxim 60 de secunde
SAU


Un scurt metraj cu o durată între 60 de secunde şi 4 minute

Scurt metrajele pot fi filmate în orice stil (animaţie, documentar, interviu, film cu marionete,
etc). Filmele cu elemente şocante, creative, surprinzătoare, care au un impact pozitiv
impresionant asupra audienţei vor beneficia de un mare plus din partea juriului.
Ce trebuie să faci pentru a aplica cu succes:

Completează în întregime formularul de aplicaţie
www.greengofest.eu/apply


Trimite-ne fişierul original al filmului în format HD (în orice format video, cel puţin
1280x720p/frame) prin website-urile de transfer enumerate mai jos



Pe lângă fişierul filmului, trimite-ne următoarele fişiere prin wetransfer (dimensiuni
de până la 2GB: www.wetransfer.com) sau prin My Air Bridge (dimensiuni de până la
5GB: https://www.myairbridge.com/):
 Subtitrări sincronizate în engleză (format .srt). O subtitrare sincronizată
separată trebuie ataşată pentru filmele care nu implică dialoguri
dar în care apart titluri/texte. Se acceptă doar subtitrări în
engleză!
 3 secvenţe captate din film (format .jpg)




Deadline: 10 decembrie 2014 CET 18:00
Se acceptă un maxim de 3 scurt metraje per aplicant (pentru fiecare scurt metraj
trebuie completată o aplicaţie separată).
In cazul in care oricare dintre criteriile mentionate mai sus nu este
indeplinit, aplicatia nu va fi acceptata!
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http://www.iucn.org/?4329/Protected-areas--natural-solutions-to-climate-change-crisis

Scurt metrajele vor fi selectate în baza:
 Creativităţii


Originalităţii



Valoarii şi puterii de convingere a mesajului eco-conservaţionist prezentat



Profesionalismului,

pentru fiecare categorie, conform rezultatelor remise de juriul ales pentru fiecare dintre
categorii. Juriul va fi format dintr-un jurnalist, un expert din industria filmului şi un
membru ONG expert în categoria respectivă. Pentru fiecare categorie, juriul va anunta un
singur câştigător pe 19 decembrie 2014.
Toate scurt-metrajele corect înscrise vor fi disponibile pe website începând cu data de 12
decembrie 2014, în meniul ÎNSCRIERILOR (www.greengofest.eu/entries), astfel că cei
care vor vizita pagina web vor avea posibilitatea să le vizioneze şi să voteze pentru cel mai
bun scurt metraj între 12 decembrie 2014 ora 13:00 CET şi 19 decembrie 2014 ora
13:00 CET.
Un singur premiu al juriului va fi acordat pentru toate scurt metrajele, câştigătorul urmând a
fi desemnat filmul cu cel mai mare număr de voturi.
Dacă apar suspiciuni etice legate de trişare în cadrul procesului de votare, ne rezervăm
dreptul să excludem participantul din concurs fără avertismente suplimentare.
Premii
 Un câştigător pentru fiecare din cele 3 categorii: 325 de Euro (in total, de 3
X 325 de Euro)


Câştigătorul publicului pentru un film, în baza voturilor online: 170 de Euro

Castigatorii vor fi notificati prin email si vor fi publicati pe greengofest.eu pe 19 decembrie dupa
inchiderea votarii publicului.
Termeni si conditii
Cei care participă la acest concurs de scurt metraje confirmă că organizatorii, anume CEEweb for Biodiversity, Asociaţia
Diverziti şi ELTE-EKSZ precum şi afiliaţii internaţionali ai acestora, au dreptul prin licenţă exclusivă de a folosi filmele înscrise
după cum găsesc de cuviinţă. Participanţii îşi dau astfel acordul prin care organizatorii pot folosi, proiecta şi publica filmele sau
părţi din ele în mod liber, gratuit şi nerestricţionat. Participantul nu poate recurge la completul de judecată şi nu poate avea
nicio cerere cu privire la licenţă. Organizatorii nu pot proiecta filmele cu scopul de a face profit. Organizatorii nu pot face
modificări semnificative filmelor fără acordul participanţilor care l-au făcut. Daca filmele sunt proiectate de către organizatori
sau de către afiliaţii acestora, organizatorii sunt întotdeauna obligaţi să indice titlul şi numele producătorului/regizorului.
Participanţii au dreptul de a folosi licenţa filmului şi a-şi publica, proiecta, folosi şi vinde producţiile la alte concursuri sau
entităţi înafara acestei competiţii. Organizatorii nu sunt responsabili pentru înscrieri care contravin sau încalcă drepturi de
licenţă. Organizatorii îşi rezervă dreptul să excludă orice film din concurs în cazul în care există suspiciuni legate de conduită
etică, plagiat sau temeri legale cu privire la drepturile de licenţă şi procesul de votare.

Concursul şi festivalul de film sunt generos sprijinite de către Comisia Europeană

