Brieful oficial al
Desperados Wild Comics,
derulat pe site-ul www.TheCreator.ro/WildComics
în perioada 27 iulie – 15 august

Doamnelor şi domnilor, vă prezentăm șopârla Desperados!
Șopârla Desperados e întruchiparea spiritului celei mai nebune beri cu tequila:
wild, dement, maniac pentru petrecerile nebune. Nu arată în vreun fel anume, dar i-am
făcut aici un portret într-una din miile de ipostaze în care a fost văzută în sălbăticie.

Tema competiției, pe scurt
Vrem să ne arăţi ce face șopârla Desperados în vacanța de vară. Prin ce aventuri trece,
ce lucruri nebunești face, pe unde se plimbă, cum se distrează, ce oameni întâlnește.
Dacă ştii să spui o poveste mișto despre șopârla Desperados, prin ilustraţie sau prin text,
o vor vedea toți expusă la ADfel și poate chiar va primi un premiu.

Guidelines de creație
Ai maxim 5 cadre în care să ne povestești prin ce aventuri a trecut șopârla Desperados în
vacanța de vară. Imaginează-ţi!
La munte? La mare? Prin locuri abandonate și de nimeni cunoscute? Sau în mijlocul
junglei urbane?
Bere? Tequila? Amândouă!
Petreceri peste limita normalului? Istorioare pe care nu le-ar povesti nepoților?
Prieteni noi, la fel de wild ca ea?
Planuri date peste cap care până la urmă au ieșit muuuult mai tare decât se aștepta?
Încă nici nu îi vine să creadă tot ce s-a întâmplat. Poate pentru unii ar fi însemnat o vară
de coșmar, totul pe ultima sută de metri, neplănuit, random. Dar pentru șopârla
Desperados, a fost tare, foaaarte tare, pentru că ei îi plac lucrurile fără „echipament de
protecție”.
Aşa că spune-ne povestea ei: nu fi cuminte, nu fi timid şi nu fi banal.

Ce vrem mai exact?
În minim 3 şi maxim 5 cadre să ne povestești (printr-un scenariu text) sau să ne arați
(ilustrând, propriu-zis, banda desenată) toate aceste aventuri ale șopârlei Desperados.
Înscrie fiecare creaţie a ta în template-ul Desperados, fie că scrii sau desenezi.
Îţi recomandăm să foloseşti şi câteva din elementele-cheie din universul Desperados,
descrise mai jos în brief şi măcar una din culorile Desperados (roșu, galben, verde).
Dar nu te obligăm, pentru că şi noi urâm regulile.
Așa că



dacă te pricepi mai bine cu cuvintele, descrie-ne pe scurt fiecare cadru al scenariului
(între 3 şi 5 cadre) şi înscrie-l în template-ul de concurs
dacă ești mai mult cu vizualul, ilustrează direct Wild Comic-ul șopârlei Desperados şi
înscrie-l în template-ul de concurs.

Oricâte aventuri de vacanță de vară ar vrea șopârla să ne povestească, noi suntem
curioși să le auzim pe toate. Trimite-ne deci, câte scenarii și/sau ilustrații vrei!
Include orice creaţie trimiţi în template-ul Desperados, pe care îl găsești la adresa
www.thecreator.ro/WildComics și înscrie-ți apoi Wild Comics-urile.

Până unde poți să mergi?
Până oriunde, oricât, oricum.
Suntem siguri că șopârla Desperados e liberă, sălbatică, fără prejudecăți și inhibiții și suntem
curioși cât de departe a ajuns on the wild side vara asta.
Unde ne oprim?
Ne oprim de la a utiliza imagini de pe internet și de la a folosi povești neorginile, fictive,
din opere de artă, filme, cărți.

Pentru că dacă ești cu adevărat WILD, ești tu, originalul.
Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul să eliminăm din concurs lucrările ilegale, imorale,
rasiste şi cele dovedit plagiate după alte desene, pe baza sesizărilor celorlalți participanți
(pentru că altfel ar fi imposibil să verificăm toate resursele existente pe Internet versus
fiecare lucrare înscrisă).
De asemenea, îți recomandăm să nu incluzi în creația ta elemente de branding de niciun
fel, în afară de elementele brandului Desperados.
Criterii de jurizare
Dintre lucrările înscrise în platformă, vor fi publicate doar cele care respectă brieful şi
regulamentul competiţiei şi cele cu o calitate suficient de bună pentru standardele
TheCreator.
Vor fi evaluate doar aceste lucrări, publicate în pagina: www.thecreator.ro/WildComics.
Evaluarea lucrărilor finaliste va fi făcută de către 2 jurii, în perioada de vot:
a. de către juriul publicului larg (40% din media finală) – publicul larg va vota lucrările
finaliste pe www.thecreator.ro/WildComics.
b. de către juriul profesioniştilor (60% din media finală) – profesioniştii vor vota
lucrările finaliste prin e-mail.
a. Juriul publicului larg. Orice utilizator cu cont IQads valabil poate acorda din contul
său, prin sistemul de votare TheCreator, câte un vot uneia, mai multora sau tuturor
lucrărilor admise în competiţie, pe care le apreciază. Dintr-un cont de utilizator, o
lucrare poate fi votată cel mult o dată, dar un utilizator poate vota oricâte lucrări din
competiţie.
După finalizarea votării, numărul de voturi acordat de către public fiecărei
lucrări din competiţie este transformat într-o notă, de la 0 (cel mai slab) la 10 (cel
mai bun). Astfel, nota 10 se împarte la numărul de lucrări finaliste. Lucrarea cu
cele mai multe voturi primeşte nota 10 iar din următoarele se scade coeficientul
de mai sus înmulţit cu locul din clasamentul publicului plus 1.

Exemplu:
50 de lucrări finaliste
Lucrarea 1 – 150 voturi / cele mai multe – echivalentul notei 10
Lucrarea 2 – 117 voturi / echivalentul notei 9,80
Lucrarea 3 – 110 voturi / echivalentul notei 9,60
...
Lucrarea 10 – 70 voturi / echivalentul notei 8
Pentru fiecare lucrare, media notelor acordate de juriul publicului contează într-o
proporţie de 40% din media finală.
b. Juriul profesioniştilor. Juriul va fi format din reprezentanţi ai Organizatorului,
reprezentanţi Desperados şi personalităţi din domeniul designului, al benzii desenate, al
publicităţii şi al marketingului, iar componenţa sa va fi anunţată public pe
www.thecreator.ro/WildComics
Criteriile avute în vedere de juriul profesioniştilor sunt:
- originalitatea benzii desenate: 33,3%
- adecvarea creaţiei la specia benzii desenate, creaţia trebuind să o sublinieze şi să se
potrivească personalităţii brandului (vezi detalii mai jos): 33,3%
- aprecierea personală a juratului: 33,3%
Pentru fiecare lucrare, media notelor acordate de juriul profesioniştilor contează într-o
proporţie de 60% din media finală.
Înscrierile sunt pe baza voturilor celor 2 jurii, calculate pe baza mecanismului de mai sus.
În caz de egalitate între mai multi participanţi, juriul profesioniştilor va ierarhiza de
comun acord lucrările aflate la egalitate, astfel încât să poată fi stabilită o ordine a
primilor clasaţi.
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
În funcţie de votul publicului şi votul juriului profesioniştilor, vor fi acordate 2 premii,
după cum urmează:
• Premiul pentru creaţiile realizate ca text: 3.000 de lei brut
• Premiul pentru creaţiile realizate ca desen: 2.000 de lei brut
• Multe premii speciale: Diplome şi kit-uri de premii Desperados
Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.
Cele mai bune 10 creaţii înscrise ca desene vor fi expuse la ADfel și oferite creatorilor,
iar cele mai bune 10 creaţii înscrise ca text vor fi ilustrate de Octav Ungureanu și oferite
creatorilor.

Cerinţe tehnice
- fiecare înscriere trebuie să fie făcută sub forma unui singur fişier-imagine, care să
respecte condiţiile de mai sus
- formatele acceptate pentru înscrierea lucrărilor în concurs sunt: JPEG, JPG, GIF sau
PNG
- desenul realizat trebuie să acopere măcar 10% din suprafaţa fiecărui cadru
- pentru înscrierea ideii, foloseşte template-ul disponibil pe site. Modifica doar în
interiorul cadrului, roteşte sau redimensionează cadrele, şterge maxim 2 cadre, dar fără
a modifica în niciun fel altceva decât cadrele de concurs, numele autorului şi numele
lucrării.
- poţi înscrie creaţia ta fie prin includerea ei în template-ul disponibil pe site, fie prin
desenarea / scrierea efectivă pe imaginea printată şi fotografierea/scanarea produsului
finit.
- creaţia ta trebuie să fie realizată folosind exclusiv creaţii proprii
- nu folosi mărci concurente Desperados în lucrarea ta
- poţi recolora fundalul template-ului de înscriere şi adăuga alte elemente în jurul zonei
de desenat, cât timp nu modifici în niciun fel elementele din headerul şi footerul lucrării
- dacă foloseşti Adobe Photoshop pentru a face înscrierea, nu debloca layer-ele pe care
le vei gasi blocate în kitul de înscriere
- textul privind numele lucrării şi al autorului din kitul de înscriere e editabil şi trebuie
completat. Lucrările care nu au completat numele autorului şi a lucrării nu vor fi
considerate valabile
Orice încălcare a cerinţelor tehnice obligatorii duce la anularea lucrării.
Despre universul Desperados
Dacă eşti genul de personaj care joacă la ruletă ca să vadă ce model de tatuaj îţi cade...
Dacă nu-ţi pierzi săptămâna aşteptând weekend-ul...
Dacă atunci când nu te lasă să vopseşti pereţii, încerci podeaua...
Dacă faci promisiuni de Anul Nou doar ca să le încalci...
Dacă şi pentru tine viaţa începe la ora 3 dimineaţa...
Dacă eşti printre cei petrecăreţi, nu printre cei serioşi...
Dacă şi tu eşti aşa, înseamnă că ai spiritul Desperados în sânge.
Dacă eşti Desperados, ştii că lumea e o sumă de petreceri demenţiale, că petrecerile nu
ar trebui să aibă oră de încheiere şi că nu există distracţie fără o poveste incredibilă de
spus a doua zi.
Dacă ai fost la vreo petrecere Desperados până acum, ştii exact la ce ne referim. Dacă
nu, poţi să-ţi faci o idee uitându-te pe www.Desperadosparty.ro.
Aşa că te lăsăm pe tine să recreezi lumea petrecerilor wild sau să ne arăţi măcar un
simbol al ei prin aventura şopârlei Desperados. Haideţi să celebrăm împreună
petrecerile despre care ştim când încep dar despre care habar nu avem când se vor
termina printr-o bătălie a benzilor desenate, începută online şi continuată la ADfel!

Cuvinte-cheie pentru universul Desperados
Lumea Desperados include tot ce ţi-ai putea închipui că ar putea exista la o petrecere
wild. Iată deci câteva cuvinte şi concepte asociate universului Desperados, prezentate
pentru inspiraţie, în nicio ordine anume:
fachiri, cuşti, șopârle, căzi pline cu bere cu tequila, muzică bună, poliţiste şi puşcăriaşe,
cătuşe, şerpi, îmblânzitoare de şerpi, dans până la prima oră a dimineţii, liber, sălbatic,
imprevizibil, lanţuri, tequila, gratii, flăcări, stroboscop, graffiti, şarpe, periculos,
cărămidă, trashy, atitudine, nonconformism.
Doua startere de creaţie
Unul de text si două de imagine.
Nu le copia și nu le adapta. Sunt doar ideile noastre, tu sigur ai altele mai bune :)

