REGULAMENT
CONCURS DE SCENARII
Concurs de scenarii
“KIRA HAGI - COMPETITION
SCRIE UN SCENARIU DE LUNG METRAJ PENTRU CATEGORIILE COMEDIE (ORICE GEN
– COMEDIE FANTASTICĂ, COMEDIE ROMANTICĂ, SATIRĂ, COMEDIE NEAGRĂ ETC.)
SAU ISTORIC – INSPIRAT DUPĂ FAPTE REALE ”
Susținut de OH, DA! - Ediția I
Organizatorul Concursului
KIRA HAGI organizează prima ediție a unui concurs de scenarii, susținut de platforma
OH, DA!.
Preambul
Acest concurs de scenarii este o inițiativă privată de a descoperi talente în domeniul
scenaristicii și de a promova și încuraja scriitori și scenariști care au idei proaspete,
originale și ceva nou de spus în industria filmului.
Participanți
Concursul se adresează cetățentilor români, de oriunde s-ar afla:
o scenariștilor studenți, experimentați, amatori, la debut sau cu o experiență
minimă în industria filmului.
o Persoanelor cu vârste de peste 18 ani.
Perioada de desfășurare a Concursului
o Înscrieri: 25 DECEMBRIE 2021 – 27 MARTIE 2021
o Deadline înscrieri : 27.03.22
o Anunțarea finaliștilor: 27.04.22
o Anunțarea câștigătorilor: 1.05.22
Reguli generale:
Toate înscrierile la prima ediție a Concursului de scenarii “KIRA HAGI COMPETITION”
se pot face completând https://ohda.ro/concurs până la data de 27.03.22, ora
23.59. Regulile de înscriere pot fi citite mai jos.
1) Relația dintre organizatorii concursului și autorii câștigători/finaliștii va fi
oficializată printr-un contract de cesiune de drepturi ale scenariului care va fi
pus la dispoziția autorilor câștigători, anterior anunțării rezultatelor finale!
2) Înscrierea la prima ediție a concursului este gratuită.
3) Toate scenariile trebuie scrise în limba română, ( sau română /engleză,
română /spaniolă sau română /italiană).
4) Un aplicant poate participa la concurs cu mai multe scenarii, atât timp cât este
autorul de drept al scenariilor cu care aplică.

5) Pot fi înscrise și scenarii scrise de unul sau mai mulți co-scenariști.
6) Juriul concursului este cel care va decide finaliștii și scenariul câștigător.
7) Dacă unul dintre scenariile câștigătoare va fi transformat într-o producție
cinematografică, pe generic se va menționa: Scenariu câștigător la “KIRA HAGI
COMPETITION”, și anul în care a câștigat.
8) Dacă unul dintre scenarii atrage atenția membrilor juriului sau/și ulterior
jurizării apare oportunitatea producerii scenariului, dar autorul/autorii nu se
află printre câștigători, atunci autorul/autorii va/vor fi contactati pentru
semnarea unui contract de colaborare, independent de competiție, în
termenii care vor fi discutați cu producătorii interesați.
9) Cedarea drepturilor este doar în cazul scenariilor câștigătoare.
10) Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscrieri cu maxim
doua săptămâni, în cazul unor situații neașteptate.

PREMII
Premiile oferite de către Kira Hagi sunt următoarele:
Premiul câștigator pentru „cel mai bun scenariu de lungmetraj” este în valoare de
3.000 de euro, cu taxe incluse.
În cazul în care scenariul declarat câștigător este realizat de mai mulți autori, premiul oferit
urmează a fi împărțit între aceștia.

Premiul pentru „cel mai bun protagonist într-un scenariu ” este în valoare de 1.500
de euro, cu taxe incluse.
„Premiul pentru cea mai bună poveste ” este în valoare de 750 de euro, cu taxe
incluse.
În perioada jurizării, nominalizații vor primi posibilitatea de a-și susține proiectul întro prezentare de 15 minute în fața juriului, format din profesioniști/specialiști în
cinematografie.
Juriul
Componența juriului va fi anunțată în luna aprilie 2022. Deciziile juriului sunt finale și
nu pot fi contestate.
Condiții de participare la Concurs cu privire la scenariile înscrise:
Pentru a putea participa la Concurs, categoria lungmetraj, scenariile înscrise vor
trebui sa îndeplinească următoarele condiții (cumulate):
o Un scenariu complet.
o Să denumească documentul cu: TITLU, NUME PRENUME AUTOR.
o Să fie scris în limba: română sau română/engleză; română/spaniolă.
o Să respecte tematica concursului (Comedie și subgenurile Rom-Com, Comedie
Psihologică, Comedie Neagră etc SAU Inspirat dintr-un caz real (Istoric).
o Se acceptă doar scenarii în format pdf;

o Să aibă lungimea maximă de 120 de pagini și lungimea minimă de 80 de
pagini.
o Să conțină un sinopsis sau un rezumat de maxim 100 de cuvinte, salvat într-un
document pdf.
o Să trimită un CV / o biografie complet(ă) în limba română, cu datele
autorului/autorilor, care sa conțină și datele de contact ale acestuia/acestora
(telefon, e-mail).
o Să trimită un logline și descrieri scurte de două fraze despre fiecare personaj.
o Să respecte regulile generale de concepere, scriere și editare ale unui
scenariu.
o Să fie originale! Autorul nu se poate înscrie în concurs cu scenarii care sunt fie
adaptări, fie preluări ale altor scenarii.
OBLIGATORIU!
Autorul/autorii sunt direct răspunzători în fața legii pentru consecințele
trimiterii unei scenariu pentru care nu deține/dețin DREPTURILE DE AUTOR.
Înscrierile se fac bifand următoarele materialele pe acest https://ohda.ro/concurs:
FORMULARUL CONTINE:
o titlul scenariului
o numele autorului/autorilor
o genul scenariului (exp Comedie/Bazat pe un caz Real/Rom-Com / Istoric)
o un document în format pdf cu sinopsisul scenariului
o un document în format pdf cu descrierile personajelor
o un document în format pdf cu CV-ul sau biografia autorului/autorilor.
o un document în format pdf (la rezoluție redusă) cu scenariul.
• FIECARE DINTRE ACESTE DOCUMENTE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DATELE
AUTORULUI/AUTORILOR ȘI NUMELE SCENARIULUI
ÎN ACORD
o Consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
o Declari că ai fost informat cu privire la drepturile tale privind prelucrarea toate
datelor cu caracter personal.
o Confirmi ca ai fost de acord cu Regulamentul Concursului.
o Ești de acord cu termenii si condițiile de participare la concurs menționate în
Regulament.

!!!ANTENTIE nu vor fi acceptate în concurs povestiri scurte, scene umoristice (sketchuri), povestiri care conțin numai elemente de dialog, fără a avea elemente
descriptive ale acțiunii respective, scrisori etc.!!!

Înscrierea scenariilor se va putea realiza în perioada 24 DECEMBRIE 2021 – 27
MARTIE 2022, ora 23:59.
Vor fi între 5 și 10 finaliști care vor fi anunțați personal la data de 27.04.22 și vor fi
invitați să își susțină scenariul în fața juriului (într-o întâlnire online).
Câștigătorii
Anunțarea câștigătorilor se va face pe data 1.05.22, online, pe websiteul OH, DA!, în
media și pe platformele de promovare ale Kirei Hagi.
.
.
Protecția drepturilor de autor
Organizatorul nu își asumă nici o obligație în ce privește protecția drepturilor de autor în legătură cu scenariile prezentate.
Participanții își asumă responsabilitatea și garantează organizatorului că sunt autorii scenariilor înscrise la concurs, că sunt
originale și că dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora, Organizatorul neavând nicio obligație de a
verifica în vreun fel legitimitatea scenariilor.
Organizatorul garantează respectarea legislației în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și
cu privire la orice alte drepturi cuvenite candidaților, în condițiile stabilite pentru înscrierea si participarea la concurs.
Cu toate că nu este o condiție de participare la Concurs, Organizatorul recomandă înregistrarea scenariului înainte de a-l
trimite persoanelor pe care nu le cunoașteți personal.
Protecția datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu
caracter personal, Organizatorul concursului este operatorul datelor cu caracter personal ale concurenților, date necesare
în vederea organizării concursului de scenarii, jurizării și acordării premiilor.
Organizatorul își asumă obligația de a respecta drepturile concurenților și de a nu face publice în nici un fel datele
personale furnizate de către participanți, cu excepția numelor celor zece finaliști, dintre care trei câștigători.
Participanții la concurs înțeleg că înscrierea la concurs (trimiterea unui e-mail), verificarea îndeplinirii condițiilor de
concurs, jurizarea etc, contactul în vederea anunțării rezultatelor jurizării, anunțarea câștigătorilor etc presupun utilizarea
datelor cu caracter personal furnizate și comunicarea acestora membrilor juriului.
Organizatorul nu va folosi datele personale furnizate decât în scopul organizării concursului și le va păstra pe durata
necesară justificării fiscale a premiilor acordate și protejării drepturilor sale pe perioada de prescripție prevăzută de lege.
Pentru orice informații legate de datele dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@ohda.ro
Despre obligațiile participanților la concurs
Organizatorul nu răspunde pentru lipsa de corectitudine a informațiilor oferite de către candidați în vederea înscrierii în
concurs decât în limitele verificărilor cu bună credință ce îi revine spre buna organizare și desfășurare a concursului și spre
asigurarea egalității în drepturi a participanților. Depistarea, până la momentul decernării premiilor sau chiar ulterior
acestuia, a oricăror încălcări, de către participanți, a condițiilor de înscriere la concurs, a unor fraude sau tentative de
fraudă, îi dă dreptul organizatorilor să revoce premiul acordat.
Înscrierea la concurs presupune acceptarea tuturor prevederilor prezentului REGULAMENT.

