Brieful oficial al Epic Film Fest by Samsung,
derulat pe site-ul www.thecreator.ro/EpicFilmFest
în perioada 27 iulie – 18 august
Tema competiției
Vrem să ne araţi ce clipuri haioase, drăguțe, emoționante sau chiar crazy ai prin telefon, iar noi le vom
transforma pe fiecare într-o producţie epică. Asta pentru că vrem să experimentezi şi tu feelingul oferit de
Samsung Galaxy Beam, smartphone-ul cu proiector ultraslim, cu care orice proiectezi devine epic.
Şi vrem să-ţi demonstrăm asta aplicând unui clip obişnuit din telefonul tău un “tratament epic”. Noi ne
ocupăm de tot. Tu trebuie doar să ne trimiţi un clip needitat, ieşit direct din telefonul tău (Samsung sau orice
altă marcă), împreună cu o scurtă descriere şi un titlu. Noi adăugăm clipului generice, voice over, efecte de
sunet şi îl transformăm într-o superproducţie pe care o înscriem la Epic Film Fest, arătând-o apoi lumii întregi,
la ADfel.
Iar cele mai votate 3 clipuri câştigă premiile competiţiei.
Cu Samsung Galaxy Beam poţi împărtăşi cu adevărat orice ai în telefon cu cei din jurul tău, oriunde ai fi, cu
ajutorul proiectorului încorporat, care are o calitate foarte bună a imaginii şi o dimensiune la fel de mare ca a
televizorului tău. Mai multe detalii pe: www.samsung.com/galaxybeam
Guidelines de înscriere
Cum îţi dai seama dacă un clip e demn de a fi înscris în competiţie? Îţi răspundem cu un exemplu. Știi
momentele alea când ești în oraș cu prietenii și le povestești cât de drăguț e noul tău Ciobănesc German și, ca
să le-o demonstrezi, le arăți un clip de pe telefon?
Sau când te plictisești așteptând pe cineva și începi să-ți butonezi telefonul și descoperi o amintire superfunny? Genul ăsta de clipuri căutăm. Ceva care ar merita arătat prietenilor tăi. Pe marele ecran. Acolo unde o
să şi ajungă, dacă e votat de public şi de profesionişti.
Ce vrem mai exact?
Să ne trimiți unul sau mai multe clipuri needitate, direct de la tine din telefon, cu durata între 30 şi 120 de
secunde. Bine, dacă vrei să tai un scurt fragment din ele care nu vrei să apară, o poţi face. Dar nu mai mult de
atât.
Apoi, publicul și juriul profesionist evaluează aceste clipuri brute şi le aleg pe cele mai promiţătoare, care vor fi
apoi transformate de noi în clipuri profesionale, cu tot arsenalul necesar: efecte dramatice, voice over,
generic, distribuție. Acestea vor avea marea premieră în cadrul evenimentului de publicitate neconvențională
ADfel, unde vor fi votate de public şi de un juriu profesionist și premiate.
Chiar dacă nu suntem prea restrictivi în ceea ce priveşte înscrierile, nu ne trimite clipurile banale din telefon pe
care nici tu nu ştii de ce le mai ţii acolo. Dar nici nu te opri de la participare dacă nu ai filmat cu telefonul clipul
genial care să demonstreze că eşti următorul Scorsese, dacă nu ai surprins vreun epic fail sau epic win sau dacă
nu ai filmat clipul care să poată deveni viral peste noapte. Şi nu te lăsa intimidat nici dacă telefonul tău nu
filmează HD sau nu are funcţii avansate de zoom. Aici premiem ideea filmelor originale înscrise. Așa că e în
regulă dacă ne trimiţi un clip interesant, spontan, natural, personal – un clip cu care te-ai lăuda prietenilor la
bere.

Încarcă deci clipul tău original din telefon pe www.thecreator.ro/EpicFilmFest împreună cu:
 Numele tău – doar ești regizorul!
 Numele celor care apar în film şi al celor care te-au ajutat în vreun fel – îi vom menţiona şi pe
ei în distribuţie
 O scurtă descriere despre film, ca să avem un context mai clar atunci când transformăm
filmul.

Aşadar
De data asta nu urmărim să-ți vedem cunoștințele de super art director 
Vrem să devenim complicii tăi, vrem să vedem ce ascunde telefonul tău, să ne arăți și nouă ce le-ai arăta
prietenilor la o bere – de la un filmuleț cu pisica, la nepoțica ta, mulțimea de la concertul cel mai tare la care ai
fost, până la valurile mării.
Apoi, îți pimp-uim clipul și îi facem marea lansare la ADfel sub ochii însetați de creativitate ai publicului
neconvențional. Tu și prietenii tăi veți fi, deci, starurile de cinema pe 18 august, la Fabrica.

Totuși...
Nu vrem să vedem momentele speciale ale altora, ci ale tale! Așadar, nu înscrie filmulețe deja postate pe net,
clipuri copiate.
De fapt, ne rezervăm dreptul să eliminăm din concurs lucrările dovedit plagiate după alte videouri, pe baza
sesizărilor celorlalți participanți (pentru că altfel ar fi imposibil să verificăm toate resursele existente pe
Internet versus fiecare lucrare înscrisă, pentru a determina dacă lucrările înscrise nu sunt plagiate).
De asemenea, îți recomandăm să nu incluzi în creația ta elemente de branding de niciun fel.
Etapele concursului

1.
2.

Înscrierea lucrărilor: 27 iulie – 6 august
Votarea: 7 – 15 august
În urma votului, cele mai bune clipuri vor fi editate în stil epic și apoi prezentate la ADfel.
3. Prezentarea filmelor la ADfel: 18 august
Etapa I: Jurizarea clipurilor brute
 Juriul publicului larg – 30 % din nota finală a clipului original, needitat


Juriul profesioniştilor, format din reprezentanţi Samsung și IQads, plus alţi profesionişti din
publicitate şi film – 70% din nota finală a clipului original, needitat

Etapa II: Jurizarea clipurilor editate


Juriul participanţilor de la ADfel, care votează clipurile finite - 50 % din nota finală a clipului
editat



Juriul profesioniştilor, format din reprezentanţi Samsung și IQads, plus alţi profesionişti din
publicitate şi film – 50 % din nota finală a clipului editat

Detaliile despre procesul de jurizare sunt disponibile în Regulamentul competiţiei, disponibil pe site-ul
http://creator.iqads.ro/epicfilmfest/regulament.
Orice depistare a unei încercări de a crea sau de a folosi conturi false pentru vot va fi sancţionată cu anularea
respectivelor conturi şi retragerea voturilor efectuate de pe ele, pentru lucrarea/lucrările în cauză.
Premii
Pe baza votul publicului publicului prezent la ADfel, și pe cel al juriului profesionist, pe 18 august, vor fi
desemnati câştigătorii celor 3 premii, după cum urmează:




Premiul 1: 3.000 RON
Premiul 2: 2.000 RON
Premiul 3: 1.000 RON

Cerinţe tehnice
- fiecare înscriere trebuie să fie făcută sub forma unui singur video care să nu depășească 100 MB
- formatele acceptate sunt : AVI, MPG, WMV, MOV
- filmele înscrise trebuie să fie exclusiv creaţii proprii
- nu folosi mărci concurente Samsung în lucrarea ta
- textul privind numele lucrării şi al autorului din kitul de înscriere e editabil şi trebuie completat.
Orice încălcare a cerinţelor tehnice obligatorii duce la invalidarea înscrierii.

