Regras de concurso
• Pede-se aos participantes que realizem ações/eventos. Dado o atual período de
distanciamento social que vivemos, espera-se que a maioria das ações/eventos sejam criados
pelos estudantes por conta própria ou com familiares, dentro das suas casas. No entanto, a
criatividade é encorajada – a colaboração através de soluções remotas e inovadoras são bemvindas.
• As ações/eventos devem ser documentados em vídeo. Podem incluir:
• Flash mobs
• Representações teatrais
• Canções originais ou performances ao vivo
• Esboços e poesia
• Qualquer outra ideia ou ação que se adapte aos objetivos do projeto e que
seja possível de documentar em vídeo.
Mistura de media e ações também serão considerados.
• O processo de elaboração das ações/eventos deve ser documentado com um vídeo.
• Os vídeos podem ser enviados de 20 de abril a 15 de junho.
• Os vídeos serão visíveis e votáveis na nossa plataforma de 16 de junho a 30 de junho.
• O SMM é responsável pelo upload de vídeos na parede de vídeo. Os participantes estão
encarregados de carregar os seus vídeos no YouTube e nas redes sociais.
• As ações e eventos já produzidos e submetidos antes do bloqueio também serão elegíveis
para o concurso. Os participantes são convidados a fazer uma publicação no seu canal de redes
sociais para completar o processo.
• A pontuação final será determinada da seguinte forma: 60% dos votos públicos (incluindo as
redes sociais) e 40% dos votos do júri.
• Consulte o Regulamento do País para obter informações detalhadas.

Fluxo de concurso
• Para participar na competição, os participantes precisam de:
• Fazer o upload do seu vídeo no YouTube
• Criar um post nas suas redes sociais favoritas
• Enviar o link do YouTube, a imagem e o URL da publicação nas redes sociais para o
SMM, ou YE’s.
• Os participantes podem candidatar-se ao concurso através do formulário disponível em
submit.recognizeandchange.eu, inserindo todas as informações e url de vídeo.
• Após o encerramento da submissão e antes da abertura da votação, será-lhe pedido que
verifique novamente todos os vídeos e, eventualmente, proíba os inadequados.
• Será-lhe pedido que faça o upload dos vídeos na secção Videowall
(videowall.recognizeandchange.eu).
• Será-lhe pedido que nos envie todos os vídeos do YouTube URLs e URLs de redes sociais e
screenshot para definir o ranking

