București, 20 Iulie 2016

Save or Cancel

Open call CAPITOL #bucurești2021
Regulament

Capitolul 1. Despre concurs
Art. 1. Concursul de idei, numit și open call, este organizat de Save or
Cancel Production SRL, cu susținere din partea ARCUB și face parte
din Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, un “proiect cultural produs în
cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”.
Art. 2. Scopul concursului de idei este sensibilizarea artiștilor,
promotorilor culturali și persoanelor creative prin re-activarea
memoriei colective și promovarea patrimoniului național, cu aplicație
pe Cinema / Teatru de vară CAPITOL.
Art. 3. Obiectivele celor două secțiuni de concurs sunt identificarea:
1. unei lucrări care poate fi realizată și prezentată într-un
eveniment pe strada Constantin Mille, în fața Teatrului de vară
Capitol, în data de 27 August 2016 - Intervention;
2. unei reinterpretări digitale a fațadei teatrului de vară Imagination.

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și idei
Art. 1. Concursul de idei este public, deschis către persoane fizice și
juridice, artiști, designeri, arhitecți, studenți, profesioniști sau
amatori, care se află în București în perioada 24 August – 27 August
și pot participa la activitățile proiectului.
Art. 2. Participanții pot înscrie maximum 4 idei în open call, câte 2
pentru fiecare secțiune.
Art. 3. Ideile înscrise în secțiunea 1 a concursului – intervention, vor
menționa în formularul de înscriere un buget de producție estimativ, de
până la 900 lei brut.
Art. 4. Nu pot participa în concurs angajații Save or Cancel, Arcub, sau
ai partenerilor proiectului, și nici rudele acestora de gradul I.
Art. 5. Ideile înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține
elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale, sau care
promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.
Art. 6. Organizatorul poate refuza idei înscrise în open call dacă autorii
nu respectă regulamentul de concurs.

Capitolul 3. Înscriere
Art. 1. Ideile pot fi înscrise în perioada 20 Iulie – 14 August 2016, în
format digital, pe adresa info@saveorcancel.tv
Art. 2. Pentru a participa la open call, aplicanții vor citi și interpreta
materialele publicate de organizator, răspunzând cerințelor din
secțiunea aleasă a apelului de idei.
Art. 3. La începutul perioadei de concurs, până pe 27 Iulie 2016,
participanții pot trimite întrebări despre open call către adresa
info@saveorcancel.tv. Întrebările și răspunsurile vor fi publicate pe
blog.saveorcancel.tv și feeder.ro, pe data de 1 August 2016.
Art. 4. Înscrierea va conține:
1. propunerea, format .avi, .mov, .mp4, .mp3, .wav, .pdf, .ai, .eps,
.svg, .tif, .jpg, .png, .txt, .rtf, .docx;
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2. o scurtă biografie a autorului/echipei.
3. formularul de participare, completat; se poate descărca de pe
site-ul blog.saveorcancel.tv, în limba română sau engleză.
Art. 5. Participarea la open call nu implică nicio taxă.
Art. 6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participanților
date suplimentare despre înscrieri. Lipsa unui răspuns va descalifica
aplicantul.

Capitolul 4. Selecție
Art. 1. Jurizarea ideilor participante în cele 2 secțiuni de open call,
intervention și imagination, este deschisă pentru publicul larg prin
vot online, în perioada 15 – 19 August 2016, pe blog.saveorcancel.tv,
feeder.ro, fb.com/teatruldevaraCapitol
Art. 2. Criteriile de evaluare recomandate publicului sunt: relevanță în
2021, cultura ca spațiu public, memoria – proces colectiv.
Art. 3 Save or Cancel va anunța câștigătorii celor două secțiuni de
open call pe 20 August 2016.
Art. 4. Se acordă 2 premii în bani, în valoare totală de 2900 lei:
1. Intervention - premiul este de 1000 lei, brut, și 900 lei, brut,
pentru producție.
2. Imagination - premiul este de 1000 lei, brut.
Art. 5. În plus, ambii câștigători sunt beneficiarii acțiunilor de
promovare ale proiectului.

Capitolul 5. Drepturi de proprietate intelectuală
Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru ideile prezentate,
asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și
proprietate intelectuală.
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Art. 2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la open call, să
cedeze drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din
propunerile lor și consimt că acestea pot fi modificate în etapa de
programare sau producție.
Art. 3. Câștigătorii pot folosi în portofoliu titlul “câștigător Open call
CAPITOL #bucurești2021” și / sau “[nume lucrare] @ Cinema /
Teatrul de vară Capitol, August 2016“.

Capitolul 6. Alte mențiuni
Art. 1. Save or Cancel poate modifica sau schimba prezentul
Regulament, informând publicul prin aceleași canale de comunicare
folosite pentru lansarea concursului.
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