București, 17 Iulie 2017

Save or Cancel

Un-hidden Bucharest

Open call INTERVENTION
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 AFCN și face parte din proiectul cultural “Un-hidden Bucharest”.
Art. 2. Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană imaginat ca serie de 3
semnale urbane care au ca scop umanizarea orașului, și promovarea explorării acestuia prin
artă, într-un traseu cultural alternativ, care recomandă cele mai remarcabile intervenții
artistice în spațiul public.
Art. 3. Obiectivul concursului este identificarea unei intervenții artistice pentru spațiul public
din fața Sălii Omnia, clădire ce aparține Centrului Național al Dansului București, partenerul
proiectului, luând în considerare istoria, contextul și potențialul zonei, în viitor.
Art. 4. Participarea la concurs implică prezența artistului sau grupului în București, în perioada
24-26 August 2017, pentru realizarea și vernisajul intervenției.

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și idei

Art. 1. Concursul de idei este public, deschis către orice persoană fizică sau juridică.
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Art. 2. Participanții pot înscrie maximum o propunere în open call.
Art. 3. Nu pot participa în concurs angajații Save or Cancel, AFCN, CNDB, sau ai partenerilor
proiectului, și nici rudele acestora de gradul I.
Art. 4. Ideile înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, obscene,
defăimătoare, ilegale, sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.
Art. 5. 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 17 Iulie – 31 Iulie, ora 23:59, în format digital, la adresa
info@saveorcancel.tv
Art. 2. Pentru a participa la open call, aplicanții vor citi și interpreta materialele publicate de
organizator, răspunzând cerințelor apelului de idei.
Art. 3. Participanții pot trimite întrebări despre open call către adresa info@saveorcancel.tv.
Întrebările și răspunsurile pot fi publicate pe blog.saveorcancel.tv și feeder.ro.
Art. 4. Înscrierea va conține:
• scurtă biografie a autorului sau descrierea echipei
• link către portofoliu
• propunerea - o intervenție artistică pentru spațiul public din fața Sălii Omnia, Strada
Cristian Popișteanu 1, București 030167
• un deviz de materiale necesare și costuri
• o listă cu 5 spații publice pe care ți-ar plăcea să le includem în noi open calls, în viitor.
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. Selecția ideii câștigătoare:
1/3 public online vote.
1/3 Save or Cancel.
1/3 CNDB.
Art. 2. Criteriile de evaluare recomandate juriului sunt:
• relevanță pentru tema apelului
• gradul de interacțiune cu publicul
• inovație
• sustenabilitate
Art. 3 Save or Cancel va anunța ideea câștigătoare Marți, 8 August 2017, online, pe feeder.ro
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Capitolul 5. Premiu
•

•
•
•

1.104 lei net, adică 1.200 lei brut, pentru persoane fizice; Save or Cancel production va
plăti în numele acesteia 16% impozit, după scăderea unei cote deductibile de 600 lei.
1.200 lei, cu TVA inclus, în cazul persoanelor juridice.
materiale necesare pentru producția semnalului urban – intervenția, în valoare de
1.200 lei, cu TVA inclus;
4 intrări la spectacolele CNDB din 2017, la alegere;
promovare în cadrul acțiunilor proiectului Un-hidden Bucharest

Capitolul 6. 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.
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
și/sau publicate ulterior, pentru promovarea proiectului.
Art. 3. Câștigătorii pot folosi în portofoliu titlul “câștigător Open call INTERVENTION Unhidden Bucharest, August 2017“.

Capitolul 7. 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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