REGULI DE FILMARE
CITIȚI CU ATENȚIE!

1. Vă rugăm să nu folosiți cuvinte sau gesturi obscene.
2. Evitați expunerea copiilor în ținute neadecvate vârstei lor.
3. Evitați apariția altor branduri în videoclipul înregistrat.
4. Este important ca ﬁlmarea să ﬁe realizată respectând regulile și recomandările din această perioadă ale
specialiștilor și autorităților.
5. Pentru a obține cea mai bună calitate și încadrare video, vă rugăm să ﬁlmați în format landscape (pe orizontală).
Menționăm că vor ﬁ făcute publice doar videoclipurile care respectă aceste recomandări. Vă mulțumim!

MENȚIUNI IMPORTANTE

1. Submisia unui video ce conține un colind reprezintă acceptul drepturilor de imagine, pentru ca acesta să poată ﬁ
publicat pe site-ul www.colindamromania.ro.

2. Dacă participanții din video sunt minori, userul care a urcat conținutul respectiv este declarat responsabil pentru
drepturile de imagine ale minorului și trebuie să dovedească în fața legii că are acordul părinților pentru această
submisie (pentru copilul cu vârsta sub 14 ani), acordul copilului și al părintelui (pentru minorul cu vârsta de 14-16 ani) și
doar acordul minorului care are vârsta de 16-18 ani, conform cu practica Curții Europene a Drepturilor Omului.
Dacă userul care urcă video-ul este minor, trebuie să aibă acordul parinților dacă are vârsta până în 16 ani.

3. După ce trimiteți video-ul pe site, el va ﬁ veriﬁcat, conform Regulamentului. Mai exact, organizatorul se va asigura
că înregistrarea conține într-adevăr un colind, nu este folosit un limbaj licențios și nu se face niciun fel de reclamă
publicitară. Odată ﬁnalizat acest proces, clipul va ﬁ aﬁșat în galeria „Colinde de la voi” în maxim 24 de ore de la
submisie.
4. Vă anunțăm că după moderare, video-ul va ﬁ urcat pe platforma YouTube în playlist dedicat campaniei, pentru ca
ulterior sa poată ﬁ publicat pe website www.colindamromania.ro.

Vă asigurăm că video-ul nu va ﬁ folosit de organizator pe alte platforme, ci doar pe YouTube, în vederea aﬁșării sale
în Galeria de Colinde din România. Video-ul va avea denumirea aleasă de tine în completarea formularului de înscriere
colind, de forma: Colindăm România | Colind [Nume] [Prenume].

