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Regulament Apel deschis feeder.ro sound
Proiect editorial: Revista online feeder.ro
Capitolul 1. Despre concurs

Art. 1. Apelul deschis pentru compoziții muzicale originale este organizat de Save or
Cancel Production SRL, cu susținere din partea Ministerului Culturii și face parte din
proiectul editorial "Revista online feeder.ro".
Art. 2. Apelul deschis se adresează muzicienilor profesioniști, debutanți și amatori,
invitați să auto-publice pe platformă compoziții muzicale originale, care vor fi evaluate și
votate anonim de către public.

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și idei
Art. 1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică sau grup (echipă) de
persoane fizice, cu condiția ca acestea să rezide fiscal în România.
Art. 2. Participanții pot înscrie maximum 3 (trei) compoziții muzicale originale în acest
apel deschis, care investighează rolului păcii în relație cu arta și cultura.
Art. 3. Nu pot participa în concurs angajații Save or Cancel, Ministerului Culturii, sau ai
partenerilor proiectului, și nici rudele acestora de gradul I.
Art. 4. Compozițiile 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 compoziții înscrise în apel dacă autorii/arele nu
respectă regulamentul de concurs.

Capitolul 3. Înscriere

Art. 1. Participanții/tele vor înscrie compoziții muzicale proprii, originale, în perioada de
înscriere, conform calendarului apelului deschis, prin intermediul formularului de
participare publicat pe pagina apelului: https://www.feeder.ro/2022/09/21/apel-deschissound--art
Art. 2. Pentru a participa la acest apel deschis, persoanele interesate vor citi și
interpreta materialele publicate de organizator, răspunzând cerințelor apelului de idei,
inclusiv completând formularul de participare.
Art. 3. Participanții/tele pot trimite întrebări despre acest apel deschis către adresa
info@saveorcancel.tv. Întrebările și răspunsurile pot fi publicate pe platforma proiectului,
dacă sunt apreciate ca fiind utile și pentru alți participanți.
Art. 4. Toate știrile și informațiile despre acest apel sunt publicate pe platforma
proiectului.
Art. 5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.
Art. 6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participanților date
suplimentare despre înscrieri. Lipsa unui răspuns va descalifica aplicantul.
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Capitolul 4. Calendar apel deschis

Art. 1. Calendar apel deschis
21 Septembrie 2022 – lansarea apelului deschis;
21 Septembrie - 26 Octombrie 2022, 23:59 – înscrieri pe website-ul Revistei online
feeder.ro: https://www.feeder.ro/2022/09/21/apel-deschis-sound--art
27 Octombrie – 30 Octombrie 2022 – verificarea administrativă, organizarea și publicarea
înscrierilor pe pagina dedicată apelului, pentru a putea fi votate de public;
31 Octombrie – 5 Noiembrie 2022 – selecția a minim 5 premii prin vot online public
anonim, pe platforma Revistei online feeder.ro;
6 Noiembrie 2022 – publicarea rezultatelor: anunțarea compozițiilor premiate.

Capitolul 5. Proces de selecție

Art. 1. Premiile sunt selectate de către public prin vot public anonim online, pe platforma
proiectului.
Art. 2. În cazul în care, în urma evaluării publicului, doi sau mai mulți participanți/te obțin
rezultate identice, se va organiza o nouă rundă de votare online, cu o durată de două (2)
zile, care vizează doar compozițiile cu număr identic de voturi:
Art. 3. Criteriile de evaluare recomandate publicului sunt:
A. Claritatea viziunii artistice exprimate în compoziția muzicală propusă;
B. Valoarea artistică și culturală a compoziției în contextul și în domeniul său de
acțiune;
C. Relevanța pentru tema apelului.

Capitolul 6. Premii
Art. 1. Valoarea premiilor
Premiul 1 - 600 lei
Premiul 2 - 500 lei
Premiul 3 - 400 lei
Mențiune – 300 lei
Mențiune – 300 lei
Art. 2. Premiile nu se cumulează.

Capitolul 7. Drepturi de proprietate intelectuală

Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru compozițiile înscrise în acest apel
deschis, 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 drepturi de
proprietate intelectuală, neexclusive și neîngrădite teritorial, în ceea ce privește difuzarea
și publicarea lucrărilor înscrise în acest apel deschis, ce au ca scop aducerea la cunoștința
publică, publicarea, distribuția și promovarea acestor lucrări și a autorilor, și consimt că
pot fi republicate ulterior, pentru promovarea proiectului.
Art. 3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu titlul "Premiul I, II sau III / Mențiune
(după caz), Apel deschis feeder sound, Revista online feeder.ro, Noiembrie 2022" în
biografie și în portofoliu.

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