REGULAMENTO REVISADO DO CONCURSO DE VÍDEOS
1. Disposições Gerais
1.1. O objetivo do Concurso de Vídeos do DLB-4 é divulgar os serviços prestados
pelos Lions Clubes do Distrito, visando aumentar e aprimorar os serviços prestados
pelos leões.
1.2. O Concurso de Vídeos do DLB-4 é direcionado a todos os Lions Clubes do
Distrito LB-4.
1.3. Somente poderão participar do Concurso, vídeos que evidenciem atividades de
serviços leonísticos realizados pelos Lions Clubes em uma das 5 Causas Globais:
Visão, Fome, Meio Ambiente, Diabetes, e Câncer Infantil.
1.4. A duração do vídeo para o Concurso de Vídeos do DLB-4 deverá ser de, no
máximo, dois minutos.
1.5. O vídeo poderá ser gravado por celular, na posição horizontal, com claridade
adequada, sem apresentar manchas e sem vibração ou oscilação.
1.6. O vídeo deverá enfocar a causa global proposta, visto que o concurso tem como
finalidade a divulgação das atividades realizadas pelo Clube. Para o julgamento
vídeos serão consideradas imagens que demonstre a atividade realizada de acordo
com a causa proposta.
1.7. O vídeo deverá, obrigatoriamente, gravar as atividades da causa global
realizadas pelo Clube no Distrito LB-4 no AL 2020-2021 e ter como objeto elementos
que incluam a causa abordada.
1.8. A seleção dos vídeos levará em consideração critérios estéticos da imagem
produzida, tais como enquadramento, luz, foco, composição, cores, a divulgação
transmitida pelo companheiro ou companheira, bem como demais atributos/critérios
porventura determinados pela Comissão Julgadora. (Na segunda Reunião de
Conselho Distrital).
1.9. Os vídeos deverão apresentar, pelo menos, 3 associados (Leão ou LEO)
uniformizados, do Clube que realizou a atividade e não devem conter recursos de
edição e manipulação que alterem as características dos elementos registrados no
vídeo.
1.10. Os vídeos que forem plagiados (tirados da internet) serão desclassificados
bem como seu clube de origem.
2. Critérios para Participação
2.1. A participação será exclusiva dos clubes do Distrito LB-4.
2.2. Cada clube poderá participar com, no máximo, um (1) vídeo por cada causa
global.
2.3 Os clubes dos Coordenadores de GST, de Marketing e do Governador do
Distrito LB-4 poderão participar do presente concurso, porém não concorrerão à
premiação.
3. Das inscrições e entrega dos Vídeos
3.1. As inscrições são gratuitas.
3. 2. As inscrições para o Concurso de Vídeos deverão ser feitas mediante
solicitação por e-mail, ou WhatsApp, ao coordenador de GST do DLB-4 com o título
da atividade de serviço, a causa global, e o nome e nº do clube participante até o
dia 23 de fevereiro de 2021.

3.3. O representante do clube participante deverá enviar, por e-mail ou WhatsApp,
os vídeos para o coordenador de GST do DLB-4 até às 13h00 do dia 27 de fevereiro
de 2021 antes do início da 1ª plenária da III Reunião do Conselho Distrital.
3.4. A escolha dos vídeos vencedores será feita por uma comissão julgadora criada
especificamente para esse fim;
4. Da Seleção e da Comissão Julgadora
4.1. A seleção dos vídeos será realizada por uma Comissão Julgadora composta
por profissionais ligados a arte e a cultura, indicados pelo Coordenador de GST do
Distrito, tendo três pessoas no mínimo e no máximo cinco.
4.3. A Comissão Julgadora levará em consideração a qualidade e a demonstração
da execução do serviço voltado à causa global.
4.4. Os vídeos recebidos pelo coordenador da GST do DLB-4 serão enviados à
Comissão Julgadora até 5 dias após a III Reunião do Conselho Distrital do Ano
Leonístico em curso.
4.4. A Comissão Julgadora terá um prazo de 15 dias para entregar o resultado do
concurso para o coordenador de GST do DLB-4.
7.4. A comissão julgadora é soberana e a ela compete avaliar e resolver sobre os
casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso.
5. Do Resultado e da Premiação
5.1. Serão classificados os 1º, 2º e 3º vídeos mais significativos para serem
premiados.
5.2. Todos os clubes que participarem do concurso receberão certificado de
participação.
5.3. Será concedida a seguinte premiação:
5.3.1. O primeiro lugar receberá R$ 1.000,00
5.3.2. O segundo lugar receberá R$ 500,00
5.3.3. O terceiro lugar receberá R$ 250,00
5.4. O primeiro, segundo e terceiro lugares também receberão o Troféu
“Vencedores do Concurso de Vídeo – DLB-4 AL 2022-2021”.
5.5. A premiação do concurso será na XXII Convenção Distrital.
6. Da Publicação e Exposição
6.1. Os autores cedem direito de publicação e exposição dos vídeos ao Distrito LB4 na forma deste Regulamento.
6.2. O vídeo vencedor deste concurso será apresentado na XXII Convenção do
Distrito LB-4.
7. Disposições finais
7.1. O ato de inscrição implica concordância e aceitação de todos os artigos,
condições e disposições deste regulamento.
7.2. Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, autorizam a veiculação
de seus nomes e imagens, bem como permitem aos organizadores, a critério
próprio, sem limite de tempo, sem incidência de quaisquer ônus, a utilização ou
divulgação das imagens inscritas no concurso em portfólios, em websites ou
homepages na internet (inclusive nas aplicações interativas), televisão aberta ou

fechada, exposições e eventos institucionais, entre outros, desde que esses usos
não tenham finalidade comercial e que os autores sejam identificados.
7.3. Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, são os exclusivos
responsáveis por eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria dos
vídeos, bem como pela obtenção de autorização referente às propriedades, objetos,
bens, locais contidas nas imagens.
7.4. Todos os vídeos inscritos poderão ser utilizados em atividades desenvolvidas
pelo Distrito, portanto eles não serão devolvidos, fazendo parte do acervo do Distrito
LB-4.
3.9. Os vídeos que não seguirem as orientações contidas neste documento serão
automaticamente desclassificados, não cabendo recurso/devolução.
Contato:
CL Eraldo Pereira
Coordenador de GST do DLB-4
Celular (WhatsApp) 65 – 9 9987-3121
E-mail: eraldo.spereira@hotmail.com
Rondonópolis, MT, 14 de janeiro de 2021

CL ROGIS SILVA
Governador do Distrito LB-4 AL 2020-2021

uma jornada pela solidariedade

