Regulament
1. Concursul "Europa la liceu" este deschis tuturor liceenilor din Romania,
organizati in echipe de cate 3 membri.
2. Anul acesta va propunem un nou exercitiu de comunicare vizuala. Tema
concursului este: "Romania. Filmat in Europa". Prin proiectele inscrise in concurs
asteptam o modalitate creativa si foarte vizuala prin care sa surprindeti intr-un film de 3
minute ce aduce Romania Uniunii Europene odata cu aderarea, care e contributia
Romaniei si a romanilor la „concertul european”, cum vom influenta soarta Europei cu
valorile si felul nostru de a fi. Materialul vizual trebuie sa fie insotit obligatoriu de un
sinopsis si de o prezentare a modului in care a fost gandit si dezvoltat proiectul.
3. Pentru a veni in ajutorul participantilor, organizatiile de tineret din fiecare judet
vor tine sesiuni de training in licee. Aceste sesiuni vor include:
- informatii despre Uniunea Europeana
- notiuni de project management
- informatii generale despre ce înseamna realizarea unui film
- surse de informare
- cum sa scrii un sinopsis
- cum sa transmiti un anume mesaj prin imagine.
Echipele care doresc sa obtina ajutor pentru aspectele tehnice la scrierea proiectului isi
pot alege un consultant din lista publicata pe site-ul dedicat: www.europa-la-liceu.ro,
(sectiunea „Consultanti”).
Lista consultantilor acopera aproape toate judetele din tara si municipiul Bucureşti.
! La concurs se pot inscrie si echipe fara consultant.
4. Sunt acceptate in concurs doar proiectele inscrise pana la termenul limita:
23 martie 2007.
5. Inscrierea se face online, pe internet, pe pagina http://www.europa-laliceu.ro, sectiunea INSCRIE-ti proiectul.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

Fisa de inscriere:
Titlul proiectului (filmului)*
Denumirea echipei*
Scurta descriere a echipei*
Membrii echipei (nume, e-mail, telefon, numele liceului)*
Consultant (nume, e-mail, telefon)
Localitate*
Judet*
Descrierea proiectului (obiective, concept, mijloace de realizare, particularitati)*
Sinopsis*
Dupa ce ati completat fisa de inscriere si ati salvat, urmatorul pas este - incarcarea
(postarea) pe internet a filmului.
Detalii tehnice
- filmul poate fi editat cu Windows Movie Maker din Windows XP. (pentru a va incadra in
limita maxima de incarcare de 50Mb puteti salva filmuletul la rezolutii mai mici, de ex.
352x288). Pastrati originalul la rezolutia initiala pentru vizionare ulterioara.
Extensii permise pentru upload: .avi, .mpg, .mov, .wmv, .swf.
Prin urmare, filmul poate fi editat si arhivat cu orice program care poate salva in aceste
extensii, in limita a 50 Mb.
6. Proiectele vor fi evaluate de un juriu format atat din specialisti in arta filmului,
cat si din membri ai Reprezentantei Comisiei Europene, iar rezultatele concursului
vor fi anuntate pe site-ul dedicat, la inceputul lunii mai.
Proiectele castigatoare vor fi premiate in cadrul Galei de inchidere a Festivalului Filmului
European, pe 9 mai - Ziua Europei.
7. Criteriile de evaluare vor fi:
- creativitatea,
- claritatea transpunerii mesajului in limbaj vizual si
- relevanta pentru tema concursului.
In egala masura vor conta prezentarea ideii proiectului (descrierea proiectului in
formularul de inscriere), modul in care este scris sinopsisul si calitatea materialului vizual.
8. Toate informatiile privind procesul de evaluare vor fi publicate pe site-ul
www.europa-la-liceu.ro.
9. Toate drepturile asupra materialelor trimise (texte si filmulete) apartin
Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

