asociatia pentru libertate
si egalitate de gen

RESPECT, NU DOAR LIKE-URI

Concurs

de producţii creative pentru liceeni

În România, o fată din patru este afectată de o formă de
violenţă (fizică, verbală, psihologică, sexuală) înainte de
vârsta de 18 ani, fie în familie, în grupul de prieteni sau pe
internet. Pentru tineri, internetul a devenit o a doua lume,
dar pe Facebook relațiile inter-umane ajung să fie reduse
la contorizarea numărului de LIKE-uri. Internetul şi noile
medii de comunicare pot fi însă utilizate şi ca instrumente
pentru schimbări pozitive în societate. Voi, atât fete, cât şi
băieţi, îi puteţi schimba pe cei din jurul vostru!

Liceenii au talent şi au ceva
de spus despre respect ca
opus al violenței!
Creaţi un spot video, o scenetă, un cântec sau un colaj pe
tema combaterii violenţei de gen şi noi îţi vom oferi ocazia
de a-ţi promova mesajul în faţa publicului, în cadrul Galei
LOG IN pentru tineri, dar şi pe internet.

regulamentul
concursului
www.aleg-romania.eu

RESPECT, NU DOAR LIKE-URI
asociatia pentru libertate
si egalitate de gen

Concurs
Regulament

Inspectoratul Școlar
al Județului Sibiu

Pentru a putea participa în concurs
trebuie să fiţi înscrişi la un liceu
din Sibiu si să aveţi vârste cuprinse
între 14 şi 18 ani. Vă puteți înscrie
la secţiunea INDIVIDUAL sau la
secţiunea GRUPURI. Pentru secţiunea GRUPURI trebuie să fiţi echipe
de maxim 3 liceeni, implicaţi atât
în pregătirea, cât şi în prezentarea
numărului sau producţiei voastre
creative.
Producţiile voastre trebuie să se
încadreze într-una din categoriile:
• VIDEOCLIP/ SPOT/FOTO-VOICE
(max. 5 min). La cerere, organizatorii
vă pot pune la dispoziţie cameraman şi aparatura necesară pentru filmare timp de 3 ore, inclusiv
suport pentru editarea materialului
final. Dar voi veţi fi regizorii şi actorii!

Pe
scurt
DATE CHEIE:
20 mai - Preselecţia
30 mai - Gala LOG IN
PRODUCŢII:
• VIDEO-AUDIO
• TEATRU
• GRAFICĂ
PREMII:
Tablete, Stickuri de
memorie, Invitații la
F.I.T.S. 2014, Produse
promoţionale.
CONTACT:
contact@aleg-romania.eu

• TEATRU SCURT/SCENETĂ (max. 15
min.) La cerere, organizatorii vă pot
oferi 3 ore cu un îndrumător profesionist de teatru. Dar voi veţi fi
regizorii şi actorii!
• GRAFICĂ/DESEN/COLAJ. Organizatorii îţi pot oferi materialele necesare (pânză, carton, culori etc.).

Ce trebuie să faceți:
1. Informaţi-vă despre proiectul LOG
IN şi tematica violenţei de gen pe
www.aleg-romania.eu precum şi pe
Facebook.
2. Înscrieţi-vă în concurs până
în data de 30 aprilie, completând
formularul de concurs şi informaţi-ne ce tip de suport solicitaţi.
3. Pregătiţi-vă producţiile creative.

4. Prezentaţi-vă la preselecţia ce
va avea loc pe data de 20 mai, ora
15.00, la sediul Bibliotecii ASTRA
Sibiu.
5. Dacă aţi fost selectaţi de juriu,
pregătiţi-vă de GALA LOG IN, ce va
avea loc pe data de 30 mai, la Teatrul Gong Sibiu. Fiecare participant
are dreptul la 10 invitaţi ce vor avea
acces gratuit în cadrul Galei.
Juriul va fi format din membri
A.L.E.G., Asociaţia Proiect 1200 şi
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu.
Criterii de preselecţie: capacitatea
de înţelegere a tematicii proiectului,
capacitatea de transmitere a unui
mesaj pozitiv privind prevenirea
violenţei de gen, originalitatea producţiei creative, gradul de impact.
Maxim 5 producţii creative vor participa în cadrul Galei Finale. Premiul
cel mare va depinde de votul publicului de la GALĂ!

Ce ai de câştigat?
Premii: tablete, stickuri de memorie
personalizate, invitaţii la Festivalul
Internaţional de Teatru Sibiu 2014,
promovare pe site-ul www.aleg-romania.eu şi pe site-ul coordonatorului de proiect - Primăria Modena din
Italia. Premii de participare: produse
promoţionale LOG IN.

Gala finală
Va avea loc pe 30 mai la Teatrul
Gong şi va include invitaţi de marcă
din Sibiu, atât din lumea artistică,
cât şi din sistemul de învăţâmânt
şi societate civilă. Nu vor lipsi suprizele!

