Concurso de Vídeo – Regras de Participação
Estas regras são fundamentais para a realização do concurso, por favor, leia
completamente e atentamente antes de realizar sua inscrição.

O Concurso: O presente regulamento objetiva-se a proporcionar o bom andamento do
concurso, assegurando a igualdade de condições a todos os participantes inscritos. Os casos
omissos serão analisados pela comissão organizadora e sua decisão é soberana e
inquestionável.
Pegue sua câmera, carregue o seu software de edição, e coloque as suas ferramentas de
animação para trabalhar: o Concurso de Vídeo do AGE Campinas chegou!
Com todos esses criadores de conteúdo em nosso palco, essa é sua chance de mostrar o seu
talento. Para participar, tudo que você tem a fazer é criar um vídeo original (até 3 minutos de
duração) com base no jogo League of Legends usando cenas reais, animação, filmagem do
jogo, ou uma mistura.
Os vencedores serão anunciados e mostrado ao vivo no palco AGE Campinas a uma grande
platéia. O seu momento no centro das atenções aguarda.

Premiação:
Os três primeiros colocados serão anunciados no dia do evento e receberão a seguinte
premiação:
1. Primeiro colocado: R$ 350.00
2. Segundo colocado: R$ 100.00
3. Terceiro colocado: R$ 50.00

Formato:
Todas as inscrições devem seguir as seguintes regras:
1. O vídeo deverá ser disponibilizado no Youtube;
2. O vídeo deverá ter três (3) minutos ou menos de tempo de duração.
3. O vídeo deverá ser público.
4. O nome do vídeo enviado deverá ser “Nome do Grupo – Nome da Obra”.

Inscrições:
1. Os participantes do concurso deverão se cadastrar pelo nosso site até o dia 20 de
julho de 2017.
2. O concurso é aberto para pessoas com idade superior a 05 (cinco) anos e de todas as
origens presentes no evento.
3. Cada inscrito pode participar apenas uma vez.
4. Não há horário específico para o início das inscrições.
5. Ao assinar a ficha de inscrição, o participante declara que está de pleno acordo com as
regras do concurso, podendo haver desclassificação do competidor ao descumprimento
destes requisitos.
6. Serão aceitos somente trabalhos de própria autoria, e não podem incluir, em parte ou
em seu todo, nenhum trabalho já feito antes.
7. Temos um total de 100 vagas para esse concurso. Após esse número será feita uma
lista de espera.
8. Para entrar o participante deverá nos enviar um vídeo original e inédito que utiliza ou
tem a sua base em personagens, animação e cenas ou temas do jogo League of
Legends.

Regras:
1. Está proibida a participação de membros da comissão organizadora, coordenadores,
staffs (em atividade no evento) e prestadores de serviços, sendo permitida a
participação de convidados especiais, palestrantes e vendedores terceirizados.
2. Está proibida a participação e representação de personagens pornográficos ou eróticos,
como medida de segurança e integridade física para menores de idade e participantes
em geral.
3. Não serão aceitos artes de personagens do jogo League of Legends originários de
fanzines e fóruns e de criação própria, sem mídia oficialmente publicada.
4. Todas as letras ou vozes do vídeo, devem estar no idioma Português e não devem
apresentar linguagem explícita ou obscena.
5. Ferramentas de animação digitais podem ser usadas para criar animações para o filme
que não estejam disponíveis no cliente do jogo.
6. Ao se cadastrar você garante e afirma que o evento AGE Campinas possui todos os
direitos a todos os materiais de entrada enviados por você.
7. Ao se cadastrar você garante e afirma que o vídeo é original, de sua autoria e que não
foram copiados, no todo ou em parte, a partir de qualquer outro trabalho não
infringindo ou violando qualquer direito autoral, marca registrada ou outro direito
exclusivo de qualquer outra pessoa ou entidade.
8. As regras e os prêmios para o Concurso estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

