ГОРДИ РОМИ ТАЛЕНТ
ЕRIAC НАТПРЕВАР ЗА РОМСКИ ТАЛЕНТИ 2022 година
Дали сте горди Роми? Покажете ни го вашиот талент!
Европскиот ромски институт за уметност и култура - ERIAC е воодушевен што го лансира
својот најнов онлајн натпревар за таленти - ГОРДИ РОМИ ТАЛЕНТ - славејќи ја ромската
култура, идентитет и наследство. Оваа година, добредојдени се видеа со музика, танц и сите
други жанрови на изведба за да му покажеме на светот дека ромскиот идентитет е
плурален, разновиден и богат!
Сите европски Роми имаат право да аплицираат и да се натпреваруваат за шанса да освојат
до 3.000 евра!
Награди:
1 место: 3.000 евра
Второ место: 2.000 евра
Трето место: 1.500 евра
++ Натпреварувачите од СРБИЈА, УНГАРИЈА и КОСОВО* исто така имаат право да освојат една
од трите специјални награди од 1000 евра доделени на национално ниво од нашите
партнери Opre Roma Srbija, 1Hungary Initiative / Roma Sam и OPRE ROMA Kosovo.
+++ Натпреварувачите кои ги испраќаат своите видеа преку TikTok со хаштагот
#proudromatalent исто така имаат право да ja освојат награда TikTok Audience Award од 500
евра.
Покажете ја вашата гордост. Покажете го вашиот талент. АПЛИЦИРАЈТЕ СЕГА!
Кој може да учествува?
Роми аматери или професионални изведувачи од Европа. Добредојдени се поединечни и
групни содржини.
Кои таленти се подобни?
Сите уметнички и изведувачки таленти се прифатени во ТРИ КАТЕГОРИИ: МУЗИКА, ТАНЦ и
други жанрови на ИЗВЕДБА, вклучувајќи акробатика, циркуски дисциплини, магија, поезија,
говорен збор, слем-поезија итн.
Како да учествувате?
Испратете го вашето видео со пополнување на онлајн формуларот за апликација до 23:59
часот по средноевропско време, 22 ноември 2022 година.

Како се избираат победниците?
Сите видеа што ги исполнуваат условите ќе бидат поставени од тимот на ERIAC на Фејсбук
страницата на ERIAC во рок од 48 часа по поднесувањето. Видеата ќе добиваат прегледи во
период од 1 месец до 30 ноември 2022 година.
Топ 21 најгледани видеа (7 по категорија) на Фејсбук страницата на ERIAC ќе бидат избрани
и влезени во потесен круг и ќе бидат оценети од меѓународно жири кое ќе ги избере
победниците на 1во 2ро и 3то место.
++ Топ 10 најгледани видеа по земја од Србија, Унгарија и Косово ќе бидат во потесниот
избор за Специјалните награди. Една специјална награда ќе биде доделена по земја од
страна на локалните ромски движења Opre Roma Srbija во Србија, 1Hungary Initiative / Roma
Sam во Унгарија и OPRE ROMA Kosovo во Косово. [Победниците на 1во, 2ро и 3то место не ги
исполнуваат условите за Специјалните награди.]
++ Апликантите што ги исполнуваат условите и кои ги поднесуваат своите видеа преку TikTok
(т.е. кои ги објавуваат своите видеа на TikTok со хаштагот #proudromatalent и го испраќаат
видео линкот од TikTok во формуларот за апликација) ќе се натпреваруваат за наградата
TikTok Audience Award. Најдоброто видео со најмногу лајкови на TikTok ќе освои 500 евра.
Кои се правилата?
Ве молиме внимателно прочитајте ги правилата. Пријавите кои не ги следат правилата
нема да бидат прифатени.
- Видеата треба да бидат долги минимум 45 секунди и максимум 2 минути;
- Натпреварувачите можат да настапуваат сами или во група;
- Секој натпреварувач/група може да се пријави само еднаш (т.е. да се појави во 1 видео);
ако поднесокот е подобен за различни категории, натпреварувачот мора да избере една.
- Видеото може да се снима со камера или паметен телефон. Квалитетот на видеото не
влијае на одлуката на жирито.
- Видеата што вклучуваат музика заштитена со авторски права се прифаќаат, но може
автоматски да бидат исклучени од Facebook. Жирито ќе ги прегледува оригиналните видеа
со звук.
- Видеата доставени во последните денови од периодот на поднесување може да се објават
по истекот на рокот за поднесување. Имајте предвид дека тие видеа ќе имаат дополнителни
8 дена (до 30 ноември 2022 година) за да се споделат и да добијат прегледи!
- Формуларот за апликација мора да биде пополнет на англиски јазик, но потребните
полиња на формуларот за апликација ќе бидат достапни на други јазици.

- Колку порано го испратите вашето видео, толку се поголеми шансите да добиете повеќе
прегледи!
- Со учество во онлајн натпреварот, учесниците му дозволуваат на ERIAC да ги складира
нивните податоци за контакт за давање дополнителни информации или можности. ERIAC
нема да ги пренесува податоците на учесниците на трети страни.
- Видеото мора да биде снимено во последниот 1 месец (не порано од октомври 2022
година)
- Видеото не смее да содржи материјал кој на кој било начин е несоодветен или кој ги
повредува правата на трета страна.

Која е временската рамка на натпреварот?
Видеата може да се поднесат преку онлајн формуларот за апликација почнувајќи од 26
октомври 2022 година до 23:59 часот по средноевропско време, 22 ноември 2022 година.
Видеата испратени по овој краен рок нема да бидат прифатени.
Победниците ќе бидат објавени на 9 декември 2022 година на Фејсбук страницата и вебстраницата на ERIAC.

Кој е жирито?
Членовите на жирито ќе бидат објавени во ноември 2022 година.

ФОРМУЛАР ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
ВАЖНО. Информациите подолу се наменети само да ве упатат да го пополните формуларот
за апликација. За да учествувате во натпреварот, ве молиме поднесете ја вашата апликација
преку официјалниот формулар за апликација на англиски јазик
https://eriac.org/proudromatalent/

PROUD ROMA TALENT - Online Talent Competition Application Form 2022
* indicates required fields

PERSONAL INFORMATION
Name*
First
Last
Personal name of the individual applying as a solo performer or on behalf of a group.
Do you self-identify as Roma?*
The umbrella-term ‘Roma’ encompasses diverse groups, including Roma, Sinti, Kale, Romanichels,
Boyash/Rudari, Ashkali, Egyptians, Yenish, Dom, Lom, Rom and Abdal, as well as Traveller
populations (gens du voyage, Gypsies, Camminanti, etc.).
Yes
No
Are you an ERIAC Member?*
Yes
No
Email*
Mobile phone number*
Please put the international prefix of your country. (For example: +381, +36, +383 etc.)
Country*
Please mark your country of origin. The PROUD ROMA TALENT competition is open to nationals
from the 46 Council of Europe member states and Kosovo*
ABOUT YOUR ACT
What is your act?*
Please choose one category that best fits your act.
MUSIC
DANCE
PERFORMANCE

Act name
Artistic or group name as you would like it to appear along with your published video. Please leave
empty if it is the same as your personal name.
How many people in your act?
Please leave empty if you are a solo performer.
VIDEO SUBMISSION
You may submit your video in one of the three ways below. Please choose only one option below.
Submit TikTok video URL
Be eligible to win the TikTok Audience Award! Publish your video on TikTok with the hashtag
#proudromatalent and submit your video by pasting here the TikTok video URL.
Submit video URL
Submit your video by pasting here the URL link to your video (WeTransfer, MyAirBridge, Tresorit,
etc.)
Upload video
You may choose to upload your video directly.
Max. file size: 512 MB.
Video terms and conditions*
I confirm that my video has been recorded within the last 1 month (no earlier than October 2022)
and complies with the terms and conditions described in the call.
Consent*
By submitting this video, I consent to my video being used, edited and distributed by the European
Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) for the purposes related to the PROUD ROMA TALENT
competition and for promotional purposes during and after the event.
By participating in the online competition, I consent to the European Roma Institute for Arts and
Culture (ERIAC) storing and using my personal data for providing further information or
opportunities. ERIAC will not pass participants' data to third parties.
I would like to subscribe to the ERIAC newsletter.

