THE EUROPEAN UNION'S CROSS-BORDER COOPERATION
PROGRAMME
Министерството за локална самоуправа, Скопје, во соработка со Министерството за евроинтеграции, Тирана, оперативни структури одговорни за имплементација на
оваа ИПА
Програмата за прекугранична соработка, објавува:

Конкурс за најкреативно кратко видео на тема:
„5 причини зошто сакам да ја посетувам мојата
соседна земја!“
Конкурсот за кратки селфи-видеа (со времетраење од максимум 60 секунди) започнува на 28
септември, 2017 година и ќе трае до 31 октомври, 2017 година.
Заинтересираните учесници во кратко (селфи) видео треба на креативен начин да наведат кои
се нивните 5 видувања (лични причини) зошто сакаат да ја посетуваат соседната земја.
Граѓаните од едната земкја, кои се заинтересирани да учествуваат на конкурсот, треба, во
краткото видео да наведат кои се 5-те причини зошто сакаат да ја посетуваат соседната земја.
Прогласувањето и доделувањето на наградите за најкреативните три видео – предлози (прва,
втора и трета награда) ќе се одржи на 10 ноември 2017, во Струга, во рамки на саемот на
ракотворби, на кој ќе учествуваат изложувачи од двете земји кориснички на оваа
прекугранична програма.
ПОВЕЌЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ НА ФЕЈСБУК СТРАНАТА НА ОВАА
ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА:
https://www.facebook.com/IPA2CBCMKAL

Правила и насоки за учество на видео-конкурсот
"5 причини зошто сакам да посетувам мојата соседна земја"

1. Сите поднесени видеа мора да бидат во дигитален видео формат.
2. Секое поднесено видео од учесникот мора да се фокусира на соседната земја.
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3. Сите заинтересирани можат да работат заедно (во група) или да ги достават своите записи
индивидуално.
4. Должината на видеото не треба да надминува 60 секунди (една минута).
5. Сите испратени видео-записи, пропратно во текстуален формат треба да ги содржат
следните податоци:
• Име и презиме на подносителот
• Адреса, контакт e-пошта и телефонски број.
6. Плагијати од било кој вид ќе резултирaат со дисквалификација на предлогот.
7. Групно изготвените видео-предлози мора да имаат еден носечки подносител (Име,
Презиме, Контакт). Доколку предлогот е избран за победнички наградата ќе се додели на
оној кои е наведен како носечки подносител на видео предлогот.
8. Не постои котизација за учество на овој конкурс.
9. Записите може да се поднесуваат преку официјалната e-mailадреса за учество на конкурсот:
104neigbour@gmail.com , почнувајќи од 28 септември, 2017 година, a крајниот рок за
поднесување е 17:00 часот, 31 октомври , 2017 година. Победниците ќе бидат официјално
објавени на 10 ноември 2017 година на настанот што по тој повод ќе биде организиран во
Струга како и на официјалната Фејсбук Страна https://www.facebook.com/IPA2CBCMKAL
10. Mатеријали како музика, слики, итн. од други автори не може да се користат за овој
натпревар, освен ако не поседувате авторските права или имате дозвола за користење на
материјалот за овој натпревар (писмена форма).
11. Право на учество на овој натпревар имаат сите граѓани од двете земји кориснички на оваа
прекугранична Програма
13. Содржината на видео материјалот мора е во согласност со сите локални и национални
закони на земјата и во склад со законодавството на ЕУ.
14. Содржина не смее 1) да промовира незаконско однесување; 2) не смее да протежира или
инспирира поддршка на расна, верска, сексуална или друг вид на предрасуда; 3) да заговара
сексуално насилство или експлоатација; 4) да ги крши човековите правата утврдени со закон;
5) да врши повреда на приватноста;
15. Одлуката на жирито е конечна. Сите пристигнати видео-записи согласно утврдениот краен
рок ќе бидат оценувани според темата и креативно решение.
17. Организаторите на овој конкурс имаат право да ги користат поднесени видеа за идните
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кампањи за целите на програмата за прекугранична соработка.
18. Учесникот е должен и треба да се задржи барем една копија од поднесениот видео
предлог. Организаторите на натпреварот не се одговорни за видео-предлозите кои се
изгубени, оштетени, или кои не се поставени (upload-ирани) правилно.
19. Организаторите го задржуваат правото да го откажат, суспендираат и / или менуваат овој
натпревар, или било кој дел од него, ако било каков вирус, баг, не-овластена човечка
интервенција, измама, технички грешки, човечка грешка или било кој друг фактор го нарушува
интегритетот или правилното функционирање на натпреварот, како што е утврдено од страна
на финансиерот (ЕУ) . Финансиерот, го задржува правото да го дисквалификува секој поединец
кој ќе се обиде да се дејствува во прекршување на правилата за учество на овој конкурс.
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