Regulament
- extras –
BOOVIE®
FESTIVAL-CONCURS DE BOOK-TRAILERE PENTRU ELEVI
Festivalul se va desfășura pe parcursul a trei zile, cu participare directă și/sau online, acolo unde
se impune. Cuprinde trei secțiuni:
- BOOVIE Junior – pentru clasele de gimnaziu (a VII-a și a VIII-a
- BOOVIE – pentru liceu
- BOOVIE+ - cu doua subsecțiuni, din domenii diferite, conexe cu disciplinele studiate la
școală.
O echipă nu se poate înscrie la doua secțiuni. Echipele vor intra în concurs doar dacă toți
membrii au semnat Notele de informare și consimțământ de prelucrare a datelor personale
atașate. Book-trailerele intrate în concurs sunt proprietatea BOOVIE® , prin Colegiul Național
Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani și Asociația Grow Up Project Focșani. Popularizarea trailerelor
pe orice rețea media, on-line, de socializare etc. înainte de concurs duce la excluderea echipei.
După concurs, trailerele pot fi mediatizate/ promovate, cu păstrarea obligatorie a genericului de
început și cu indicarea canalului oficial de YouTube al concursului.
1. O echipa va fi alcatuită din 7 - 11 membri, care pot fi din aceeași clasă ori din clase diferite,
apartinând aceleiași unități școlare. De la fiecare școală se pot înscrie oricâte echipe, in faza
finala vor participa maximum două echipe/ scoală în concurs. Selecția echipelor se poate face de
către școală sau de către echipa BOOVIE. Echipele pot avea unul sau mai mulți profesori
îndrumători.
2. Se recomandă ca în componența echipelor să existe elevi care au urmatoarele abilități:
- artistice (actori, scenarist, scenograf, costumier, regizor);
- tehnice (operator camera video, editor video).
3. Profesorul îndrumător are urmatoarele obligații:
- sa înscrie echipa în concurs pe pagina oficială a concursului www.boovie.ro;
- să participe la tragerea la sorți a romanului pentru care echipa va realiza trailerul;
- să se asigure că fiecare membru al echipei a citit romanul desemnat.
- să țină legătura cu profesorul desemnat din Comisia de organizare a Concursului.
4. Tragerea la sorți a romanului care va constitui textul-suport al trailerului se va realiza on-line,
in prezența a trei membri din Comisia de organizare a Concursului și a unui reprezentant al
partenerilor, conform Calendarului proiectului.

5. Lungimea trailerului se va incadra între minim 3.00 minute si maxim 4.30 minute; ultimele 30
- 40 de secunde vor cuprinde obligatoriu genericul de final, urmat de secvente din timpul
realizarii proiectului (intalniri de grup, filmari etc.).
6. Fiecare trailer va contine obligatoriu:
- genericul inițial, care va cuprinde numele si sigla BOOVIE® (disponibile pe site și pagina de
Facebook), denumirea și sigla liceului/colegiului din care face parte echipa, numele echipei, titlul
trailerului, titlul cărții-suport;
- genericul final va cuprinde numele elevilor din echipă/ rolurile indeplinite in cadrul proiectului,
numele profesorului coordonator si secvențe din timpul realizării proiectului. Se vor specifica, de
asemenea, modelul de aparat cu care au filmat și aplicația sau softul cu care au editat filmul.
Ultimul cadru al trailerului va cuprinde numele si siglele partenerilor și sponsorilor, care vor
rămâne imagine fixă timp de trei secunde.
7. Trailerul va fi inregistrat/editat in format MP4 si va fi trimis cu minimum trei zile inainte de
data concursului prin transfer electronic (wetransfer.com, myairbridge.com etc.) la adresa
indicată pe site/ pagina evenimentului. Transferul va contine obligatoriu denumirea echipei si a
colegiului/liceului, titlul trailerului.
8. Ordinea prezentării trailerelor va fi stabilită prin tragere la sorți cu 30 de minute înainte de ora
de începere a concursului, în prezența a cel putin o treime dintre membrii juriului și a tuturor
liderilor de echipă.
9. In ziua concursului, se pot face verificări tehnice pe parcursul a patru ore, înainte de ora fixată
pentru începere.
10. Concursul se va desfașura cu public.
11. Concursul va consta in doua probe:
- vizionarea trailerului;
- prezentare orală a proiectului de către membrii echipei (motivarea alegerii secventelor din
carte, modul de lucru in echipa, feed-back asupra proiectului etc.), pe baza întrebărilor adresate
de juriu.
Cele două probe vor însuma max. 10 minute.
12. Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune în parte și Marele Premiu/ Trofeul BOOVIE.
- Vor fi punctate: integrarea semnificațiilor majore ale cărții, conceptul regizoral, calitatea
narativă a scenariului, inovația filmică, forța imaginii, adecvarea coloanei sonore, scenografia,
interpretarea actoricească.
 premiu special pentru cea mai buna prezentare a echipei, la fiecare sectiune principală.
Vor fi punctate: maniera de prezentare, captarea atenției publicului, interactivitatea, suportul
tehnic folosit pentru prezentare (Powerpoint, Prezi etc.), inovația.

13. Membrii tuturor echipelor si profesorii coordonatori vor primi diplome de participare.
14. Trailerele vor fi urcate pe site, Facebook si You Tube, participanții vor completa chestionare
pentru sondajul de opinie și vor disemina în rândul colegilor concursul la care au participat.
15. Înscrierea și participarea la concurs presupun acceptarea și respectarea Regulamentului de
concurs.

