Concurso AMV!
(Regras exclusivas do Hanamachi!).
•

Parâmetros pré-estabelecidos: o O AMV (Anime Music Vídeo) deverá ser entregue até às 23h59min do dia
31/10/2016.
o

É necessário entregar, juntamente com o AMV, uma pasta com o arquivo de MP3 (ou a extensão que o mesmo
se encontrar) utilizado e as imagens e trechos de vídeo utilizados no AMV, com o objetivo de comprovar a
autenticidade do mesmo.

o

Os vídeos deverão ser entregues por postagem em servidores virtuais ou sites de compartilhamento de
arquivos (como o OneDrive, GoogleDrive, Mega, 4shared, entre outros) e seu link enviado via e-mail para ‘
contato@hanamachi.com.br ’, com o título ‘CONCURSO AMV’.

o

Deverão também constar os seguintes dados do participante:



Nome completo;



Idade;



Telefones ou formas de contato além do e-mail utilizado para enviar o vídeo (como, por exemplo, o facebook);



Breve explicação sobre seu vídeo e um título.
o

Os melhores vídeos serão apresentados durante o evento, entre momentos de passagem de atrações e durante
o desfile dos cosplayers. Serão também postados no site e redes sociais do evento.

o

Para julgar o AMV, serão utilizados certos critérios:



1) Criatividade: nota sobre o quão interessante, empolgante ou sensacional é o vídeo.



2) Correlação áudio/vídeo: nota sobre o nível de integração do áudio e do vídeo, como os aspectos de sincronia do
vídeo com trechos da música, a sincronia entre diferentes trechos de vídeos em sua continuidade e o próprio nexo
da junção entre os vídeos, imagens e áudio escolhidos.



3) Diretrizes técnicas: a qualidade do áudio, imagens e vídeos utilizados, as técnicas de animação incluídas (caso
existentes).
o

A premiação constará apenas do 1º lugar, como melhor AMV, e será válida somente se houver pelo menos 3
concorrentes competindo, pode-se conferir os competidores na data de entrega dos vídeos.

o

A premiação será de um Brinde especial do evento, dos que estão sendo previstos para os outros concursos.

o

Regras:



Ao enviar vídeo(s) ou qualquer outro material para o concurso você autoriza o Hanamachi a utilizálo(s), de forma
gratuita, por qualquer meio de comunicação ou modalidade existentes, autorizando alterações em seu conteúdo,
bem como criar qualquer obra ou material licenciado ou sublicenciado a partir do mesmo, não limitando o uso sob
nenhuma circunstância pelo Hanamachi, caso não concorde com esta regra você não deverá submeter seu(s)
vídeo(s).



O tempo não deverá exceder 7 minutos, e seu tempo mínimo requerido será de 2 minutos.



A categoria do concurso é Livre, permitindo a temática ficar à escolha do concorrente.



A pessoa poderá concorrer com quantos vídeos puder inscrever.



É permitido utilizar imagens ou animações de cunho próprio.



Não será permitido o uso de imagens ou sequências de vídeo pornográficas.



Não será permitida legenda com linguajar de baixo calão.



É necessária, juntamente ao AMV final, a entrega dos arquivos de vídeo, áudio e imagem utilizados no processo de
criação do AMV, sendo que:

•

Serão aceitos somente os trechos/cortes de vídeo/imagens/áudio utilizados no AMV, e não os
vídeos/imagens/áudios originais INTEIROS de onde foram extraídos ou somente referência aos mesmos.

•

Estes deverão estar compressos em arquivo ‘. RAR’ ou ‘. ZIP’, nomeados como “Arquivos utilizados na criação do
AMV”.

