ГОРД РОМСКИ ТАЛАНТ
КОНКУРС ЗА РОМСКИ ТАЛАНТ ERIAC 2022
НОВ СРОК: 29 НОЕМВРИ
Горд ром/ромка ли си? Покажи ни своя талант?
Европейският институт за арт и култура – ERIAC е изключително горд да стартира най-новия си
онлайн конкурс – ГОРД РОМСКИ ТАЛАНТ - чествайки ромската култура, идентичност и
наследство. Тази година приветстваме изпращането на видеоклипове в музикални,

танцови и всички други жанрове, за да покажем на света, че ромската идентичност е
многообразна, разнообразна и богата! Всички самодеклариращи се роми от Европа
имат право да кандидатстват и да се състезават, за да спечелят до 3000 евро от
наградния ни фонд!
Наградния фонд, както следва:
1-во място: 3.000 EUR
2-ро място: 2.000 EUR
3-то място: 1.500 EUR
++ Участници от Сърбия, Унгария и Косово могат да спечелят една от трите специални
награди от 1000 евро, които ще се връчат на национално ниво от партньорите ни Opre Roma
Srbija, 1Hungary Initiative / Roma Sam, и OPRE ROMA Kosovo.
+++ Участници, които качат своите видея чрез платформата TikTok с хаштаг #proudromatalent
могат също да спечелят 500 евро от специалната ни награда TikTok Audience Award.
Покажи своята гордост. Покажи ни таланта си. КАНДИДАТСТВАЙ ТУК!
Кой може да участва?
Роми, които ясно декларират ромския си произход, любители или професионални
изпълнители от Европа. Индивидуални или групови видея с изпълнения са добре дошли.
Кои таланти отговарят на условията за участие?
Всички артистични и изпълнителски таланти се приемат в ТРИ КАТЕГОРИИ: МУЗИКА, ТАНЦ и
други жанрове на ИЗПЪЛНЕНИЕ, включително акробатика, циркови дисциплини, магия,
поезия, устна реч, слам поезия и др.

Как да участвате?
Изпратете вашето видео като попълните онлайн формата за участие до 29-ри ноември, с
краен час 23:59 ч. българско време.
Как се избират победителите?
Всички отговарящи на условията видеоклипове ще бъдат качени от екипа на ERIAC на Facebook
страницата на ERIAC в рамките на 48 часа след изпращането. Видеоклиповете ще се въртят за
гледания за период от 1 месец до 4 декември 2022 г.
Първите 21 най-гледани видеоклипа (7 във всяка категория) на страницата на ERIAC във
Facebook ще бъдат избрани и оценени от международно жури, което ще избере победителите
на 1-во, 2-ро и 3-то място.
++ Първите 10 най-гледани видеоклипа за държава от Сърбия, Унгария и Косово ще бъдат
избрани за специалните награди. Една специална награда ще бъде присъдена за всяка от
трите държави от местните ромски движения Opre Roma Srbija в Сърбия, 1 Hungary Initiative /
Roma Sam в Унгария и OPRE ROMA Косово в Косово. [Победителите на 1-во, 2-ро и 3-то място
нямат право на специалните награди.]
+++ Допустимите кандидати, които изпращат своите видеоклипове чрез TikTok (т.е. които
публикуват своите видеоклипове в TikTok с хаштаг #proudromatalent и изпращат TikTok
видеовръзката във формуляра за кандидатстване), ще се състезават за наградата на публиката
на TikTok. Най-харесваният видеоклип в TikTok ще спечели 500 EUR.
Какви са правилата?
Моля да прочете внимателно. Please read the rules carefully. Изпратени материали, които не
отговарят на правилата, няма да бъдат приети.
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Видеоклиповете трябва да са с продължителност минимум 45 секунди и максимум 2 минути;
Състезателите могат да се представят самостоятелно или в група;
Всеки състезател/група може да кандидатства само веднъж (т.е. да се появи в 1 видеоклип);
ако дадено представяне отговаря на условията за различни категории, състезателят трябва да
избере една.
Видеото може да се записва с камера или смартфон. Качеството на видеото не влияе върху
решението на журито.
Приемат се видеоклипове, които включват защитена с авторски права музика, но може да
бъдат заглушени автоматично от Facebook. Журито ще прегледа оригиналните видеоклипове
със звук.
Видеоклиповете, изпратени в последните дни от периода за подаване, могат да бъдат
публикувани след крайния срок за подаване. Моля, имайте предвид, че тези видеоклипове
ще имат 5 допълнителни дни (до 4 декември 2022 г.), за да бъдат споделени и да получат
гледания!
Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен на английски език, но
задължителните полета във формуляра за кандидатстване ще бъдат налични на други езици.
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Колкото по-рано изпратите видеоклипа си, толкова по-големи са шансовете ви да получите
повече гледания!
Като участват в онлайн състезанието, участниците позволяват на ERIAC да съхранява техните
данни за контакт за предоставяне на допълнителна информация или възможности. ERIAC
няма да предава данните на участниците на трети страни.
Видеото трябва да бъде записано в рамките на последния 1 месец (не по-рано от октомври
2022 г.)
Видеото не трябва да съдържа материал, който по някакъв начин е неподходящ или който
нарушава правата на трета страна.

Какъв е графикът на конкурса?
Видеоклиповете могат да се изпращат чрез онлайн формуляра за кандидатстване от 26
октомври 2022 г. до 23:59 CET на 29 ноември 2022 г. Видеоклиповете, изпратени след този
краен срок, няма да бъдат приемани.
Победителите ще бъдат обявени на 9 декември 2022 г. на страницата и уебсайта на ERIAC във
Facebook.
Кой участва в журито?

Членовете на журито ще бъдат обявени през ноември 2022 г.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
ВАЖНО. Информацията по-долу има само за цел да Ви насочи при попълването на

формуляра за кандидатстване. За да участвате в конкурса, моля, изпратете своята
кандидатура чрез официалния формуляр за кандидатстване на английски език тук
ГОРД РОМСКИ ТАЛАНТ – Формуляр за участие 2022 в онлайн конкурс за талант
* показва задължителни полета

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
ИМЕНА*
Име
Фамилия

Лично име на лицето, което кандидатства като солов изпълнител или от името
на група.
Самоопределяте ли се като ром/ромка?*

Общият термин „роми“ обхваща различни групи, включително роми, синти, кале,
Romanichels, Boyash/Rudari, Ashkali, Egyptians, Yenish, Dom, Lom, Rom и Abdal, както и
Traveller populations (gens du voyage, Gypsies, Camminanti, etc.).
Да
Не
Член ли сте на ERIAC?*
Да
Не
Е-майл*
Мобилен тел. *
Моля посочете и кода на държавата. (Например: +359)
Държава*
Моля посочете вашата страна на произход, конкурсът е отворен за всички
националности от 46 държави, членове на Съвета на Европа и Косово*
ИНФО ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ
С какво ще участвате?*
Моля изберете една категория, която най-добре представя вашето участие
МУЗИКА
ТАНЦ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Наименование на изпълнението ви

Изпълнител или име на група, както бихте искали да се показва заедно с
публикувания ви видеоклип. Моля, оставете празно, ако е същото като вашето лично
име.
Колко души участвате в изпълнението?
Моля, оставете празно ако участвате като солов изпълнител
ИЗПРАЩАНЕ НА ВИДЕО
Можете да изпратите видеото си по един от трите начина по-долу. Моля, изберете само
една опция по-долу.
Изпратете TikTok видео линк

Отговаряйте на условията да спечелите наградата на публиката на TikTok!
Публикувайте видеоклипа си в TikTok с хаштаг #proudromatalent и изпратете
видеоклипа си, като поставите тук URL адреса на видеоклипа в TikTok.
Изпратете видео линк
Изпратете вашето видео, като поставите адрес на линка от вашето видео (WeTransfer,
MyAirBridge, Tresorit, etc.)
Качете видео
Можете да изберете да качите директно своето видео.
Макс. Размер на файла: 512 MB.
Общия условия за видеята*

Потвърждавам, че видеоклипът ми е записан през последния 1 месец (не по-рано от
октомври 2022 г.) и отговаря на правилата и условията, описани в поканата.
Съгласие*

Изпращайки това видео, аз се съгласявам видеото ми да бъде използвано,
редактирано и разпространявано от Европейския ромски институт за изкуство и
култура (ERIAC) за целите, свързани със конкурса PROUD ROMA TALENT и за
промоционални цели по време и след събитието.
С участието си в онлайн състезанието се съгласявам Европейският ромски институт за
изкуство и култура (ERIAC) да съхранява и използва личните ми данни за
предоставяне на допълнителна информация или възможности. ERIAC няма да
предава данните на участниците на трети страни.
Бюлетин
Бих искал да се абонирам за бюлетина на ERIAC.

SUBMIT = ИЗПРАТИ

