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ПРАВИЛНИК 
о одржавању међународног видео такмичења 

"#BASECINEMА" 
 
1. Општи услови 
 
1.1. Овом одредбом се дефинишу сврха, циљеви, процедура, структура, категорије 

учесника и услови за учешће у међународном видео такмичењу 
"#BASECINEMА " (у даљем тексту - Конкурс). 
 

1.2. Организатори такмичења су: 
- Одељење за омладинску политику Белгородске регије; 
- ОГБУ "ЦМИ". 

 
2. Циљеви конкурса 
 

2.1. Главни циљ је развијање међународних односа и унапређење стваралачког 
потенцијала младих из Белгородске области и Републике Србије. 

 
.2. Остали циљеви такмичења: 
- организовање смисленог слободног времена за младе; 
- стварање услова за лични развој младих; 
- неговање културе међународног дијалога; 
- јачање међународних културних односа младих; 
- скретање пажње на медија-стваралаштво; 
- Промовисање професионалне орјентације и каријерних тежњи младих. 

 
3. Организациони одбор такмичења 
 

3.1. За организовање и спровођење такмичења формира се организациони 
одбор (у даљем тексту Организациони одбор) у складу са Прилогом 1. 
 
3.2. Опште управљање припремама, спровођењем и информисањем о 
такмичењу врши Организациони одбор. 

 
 
 
4. Структура и механизам организације  
 

4.1. Да бисте учествовали на конкурсу, морате на личној Инстаграм страници 



објавити оригинални видео запис који открива тему „Кућа, то је цео 
свет“, са хаштаговима #basecinema,  #stayhome најкасније до 26. априла 
2020. године. 

 
4.2. Језички аспект конкурса подразумева да ће видео снимци учесника чији је  

главни језик руски бити креирани на српском или енглеском језику са 
титловима на руском. Учесници који говоре српски користиће руски или 
енглески језик са титловима на српском у видеозаписима. 

 
4.3. Видео би требао бити доброг квалитета са размером слике 9:16 (вертикално), 
       у трајању од једне до десет минута за уплоад на IGTV. 
 
4.4. На конкурс су позвани млади људи од 14 до 35 година из Белгородске области0 
        и Републике Србије. 
 
4.5. Број радова једног учесника на Конкурсу није ограничен. 
 
4.6. Инстаграм профил учесника такмичења мора бити отворен и активан током 
трајања конкурса. 
 
4.7. Такмичење се одржава у четири категорије: 

BaseDrama - видео снимци у драмском жанру; 
BaseComedy - видео снимци у жанру комедије; 
Docbase - документарни видео; 
AuthorBase – ауторски видеозаписи (art house). 

 
4.8. Организациони одбор ће одредити победнике 29. априла 2020. према стручној 
      процени у свакој номинацији. 
 
 
5. Ауторска права 
 
5.1. Објављивањем видео записа са хаштаговима #basecinema и #stayhome и учешћем 
у Конкурсу, учесник пристаје на услове конкурса и прихвата Кориснички уговор за 
друштвену мрежу Инстаграм. 
 
5.2. Објављивањем видео записа са хаштаговима #basecinema и #stayhome и 
учествовањем на Конкурсу учесник пристаје да користи (укључујући штампање, 
објављивање, објављивање у медијима) своје радове у било које сврхе везане за 
конкурс, укључујући оглашавање. 
 
5.3. Организациони одбор Конкурса задржава право да без објашњења уклони 
непримерени садржај објављен под хаштаговима Конкурса. 
 
6. Награде 
 
6.1. Сви учесници Конкурса биће награђени дипломама. Победници у свакој од 
четири номинације биће награђени дипломама, вредним поклонима и наградама. 



 
7. Финансирање 
 
7.1. Такмичење се финансира из средстава ОГБУ „ЦМИ“. 


