PROUD ROMA TALENT
ERIAC ONLINE TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
Büszke roma vagy? Mutasd meg mit tudsz!
Az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet (ERIAC) örömmel indítja el legújabb online
tehetségkutató versenyét, a PROUD ROMA TALENT-et, amely a roma kultúrát, identitást és
örökséget ünnepli. Idén több műfajban - zene, tánc, és egyéb performansz kategóriákban - is lehet
jelentkezni, hogy megmutassuk a világnak - a roma identitás milyen sokszínű és gazdag!
Minden roma származású európai állampolgár versenybe szállhat a 3000 eurós fődíjért!
Nyeremények:
1. díj: 3.000 EUR
2. díj: 2.000 EUR
3. díj: 1.500 EUR
++ SZERB, MAGYAR és KOSZOVÓI* versenyzőink ezenfelül a három 1000 eurós különdíj egyikét is
elnyerhetik, amelyeket partnereink, az Opre Roma Srbija, az 1Magyarország Kezdeményezés /
Roma Sam és az OPRE ROMA Kosovo ítélnek oda országonként.
+++ Azok a versenyzőink, akik a TikTokon keresztül küldik be videóikat #proudromatalent
hashtaggel, szintén jogosultak egy 500 euró értékű TikTok Közönségdíj elnyerésére.
Mutasd meg a büszkeséged. Mutasd be a tehetséged. JELENTKEZZ MOST!

Kik vehetnek részt?
Önmagukat romának valló amatőr vagy hivatásos előadóművészek Európából. Egyéni és csoportos
jelentkezéseket egyaránt várunk.

Milyen műfajokban lehet jelentkezni?
HÁROM KATEGÓRIÁBAN lehet jelentkezni: ZENE, TÁNC és egyéb PERFORMANSZ műfajokban,
beleértve az akrobatikát, a cirkuszi mutatványokat, a bűvészetet, a versmondást, a “spoken word”ot, a “slam poetry”-t stb.
Hogyan lehet részt venni?
Küldd be videódat az online jelentkezési lap kitöltésével 2022. november 22-e 23:59 CET-ig.
Hogyan választják ki a nyerteseket?
Minden olyan videót, ami megfelel az előírásoknak, feltöltünk az ERIAC Facebook-oldalára a
beküldést követő 48 órán belül. A videók egy kb. 1 hónapos - 2022. november 30-ig tartó időszakban lesznek megtekinthetők.
Az ERIAC Facebook-oldalán a 21 legnézettebb videó közül (kategóriánként 7) egy nemzetközi
zsűri kiválasztja az 1., 2. és 3. helyezettet.
++ A szerb, magyar és koszovói különdíjasok országonként a 10 legnézettebb videó közul kerülnek
kiválasztásra. Országonként egy különdíjat ítélnek oda az Opre Roma Srbija, az 1Magyarország /
Roma Sam és az OPRE ROMA Kosovo képviselői. [Az 1., 2. és 3. helyezettek nem jogosultak a
különdíjra.]
+++ Azok a versenyzők, akik a TikTokon keresztül küldik be videóikat (vagyis akik videóikat
#proudromatalent hashtaggel teszik közzé a TikTokon, és elküldik a TikTok videó linkjét a
jelentkezési lapon), automatikusan versenybe szállnak a TikTok Közönségdíjért. A TikTok felületén
a legtöbbet lájkolt videó 500 eurót nyer.
Mik a szabályok?
Kérjük, figyelmesen olvassátok el a szabályokat. A szabályoknak nem megfelelő jelentkezéseket
nem fogadjuk el.
•
•
•

A videók legalább 45 másodperc és legfeljebb 2 perc hosszúságúak lehetnek;
A versenyzők önállóan vagy csoportosan is jelentkezhetnek;
Minden versenyző/csoport csak egyszer jelentkezhet (azaz 1 videóban csak egyszer
szerepelhet); ha egy pályamű több kategóriának is megfelel, a versenyzőnek egyet kell
kiválasztania;

•
•
•

•
•
•

•
•

A videót kamerával vagy okostelefonnal rögzíthetitek. A videó minősége nem befolyásolja a
zsűri döntését;
A szerzői jog által védett zenéket tartalmazó videókat elfogadjuk, de a Facebook
automatikusan elnémíthatja őket. A zsűri az eredeti videókat hanggal értékeli majd;
Előfordulhat, hogy a beküldési időszak utolsó napjaiban beküldött videókat a jelentkezési
határidő lejárta után tesszük közzé. Ezeknek a videóknak további 8 napjuk lesz (2022.
november 30-ig) a nézettségüket növelni;
A jelentkezési lapot angolul kell kitölteni;
Minél korábban küldöd be a videódat, annál nagyobb eséllyel szerzel több megtekintést;
Az online pályázaton való részvétellel hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Roma Művészeti
és Kulturális Intézet (ERIAC) tárolja és felhasználja személyes adataimat további
információk vagy lehetőségek biztosítása céljából. Az ERIAC nem adja át a résztvevők
adatait harmadik félnek.
A videó egy hónapnál nem lehet régebbi (azaz a rögzítés dátuma nem lehet 2022. október
1-nél korábbi.)
A videó nem tartalmazhat olyan anyagot, amely bármilyen módon nem megfelelő, vagy
amely törvénybe ütközik, mások jogait sérti.

Mi a verseny időrendje?
A videókat az online jelentkezési lapon keresztül 2022. október 26-tól 2022. november 22-e, 23:59
CET-ig lehet benyújtani. A határidő után beküldött videókat nem fogadjuk el.
A nyerteseket 2022. december 9-én hirdetjük ki az ERIAC Facebook oldalán és honlapján.
Kik a zsűritagok?
A zsűri tagjait 2022 novemberében hozzuk nyilvánosságra.

JELENTKEZÉSI LAP
FONTOS. Az alábbi információk csak a jelentkezési lap kitöltéséhez nyújtanak segítséget. A
versenyen való részvételhez töltsd ki az ITT található hivatalos angol nyelvű jelentkezési lapot.
PROUD ROMA TALENT – Online tehetségkutató verseny jelentkezési lap 2022
A "*" a kötelező mezőket jelöli
SZEMÉLYES ADATOK
Név*
Keresztnév
Családnév
A szóló előadóként vagy a csoport nevében jelentkező magánszemély személyneve.
Romának vallod magad?*
A „roma” gyűjtőfogalom különböző csoportokat ölel fel (pl. roma, szintó, kale, cigány, romnicsel,
beás, askáli, egyiptomi, jenis, dom, lom, rom, abdál) és az utazókat is magában foglalja, anélkül,
hogy tagadná e csoportok egyedi sajátos jellegzetességeit.
Igen
Nem
ERIAC tag vagy?*
Igen
Nem
Email*
Mobiltelefonszám*
Nemzetközi hívószámmal együtt (Például: +381, +36, +383 stb.)
Ország*
Jelöld meg származási országod. A PROUD ROMA TALENT versenyen az Európa Tanács 46
tagállamának és Koszovó* állampolgárai vehetnek részt.
A pályaműről
Milyen kategóriában jelentkezel?*
Válassz ki egy kategóriát, ami a legjobban illik a pályaműhöz.
ZENE
TÁNC
PERFORMANSZ

A pályamű / előadó(k) művészi neve
Művészi vagy csoportnév - ahogy szeretnéd, hogy megjelenjen a közzétett videóddal együtt. Hagyd
üresen, ha megegyezik a személyneveddel.
Hány ember szerepel a videódban?
Hagyd üresen, ha szóló előadóként jelentkezel.
VIDEÓ BEKÜLDÉS
A VIDEÓ BEKÜLDÉSÉHEZ HÁROM LEHETŐSÉG KÖZÜL VÁLASZTHATSZ. KÉRJÜK, CSAK
EGYFÉLEKÉPPEN KÜLDD BE A VIDEÓT.
Küldd el a TikTok videód URL-jét
Szállj versenybe a TikTok Közönségdíjért! Töltsd fel videódat a TikTokra a #proudromatalent
hashtaggel, és illeszd be ide a TikTok videó URL-címét (linkjét).
Videó URL-cím
Illeszd ide a videód URL-címét egy online fájlmegosztó program segítségével (WeTransfer,
MyAirBridge, Tresorit, etc.)
Videó feltöltés
Töltsd fel videódat közvetlenül.
Max. fájl méret: 512 MB.

A videóra vonatkozó általános feltételek *
Kijelentem, hogy a videóm az elmúlt 1 hónapban (legkorábban 2022. október 1-jén) készült és
megfelel a felhívásban leírt feltételeknek.

Beleegyezés*
A videó beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy videómat az Európai Roma Művészeti és Kulturális
Intézet (ERIAC) a PROUD ROMA TALENT versennyel kapcsolatos célokra, valamint az esemény alatt
és azt követően promóciós célokra felhasználja, szerkessze és terjessze.
Az online pályázaton való részvétellel hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Roma Művészeti és
Kulturális Intézet (ERIAC) tárolja és felhasználja személyes adataimat további információk vagy
lehetőségek biztosítása céljából. Az ERIAC nem adja át a résztvevők adatait harmadik félnek.
Szeretnék feliratkozni az ERIAC hírlevelére.

