REGULAMENT
de organizare și desfasurare a
Concursului ,,Moon Award –scrie-ți povestea ta”
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I. Dispoziţii generale
Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a Concursului ,,Moon
Award –scrie-ți povestea ta”.
Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament.
Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt
obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa
publicului acest fapt, prin act adiţional la prezentul regulament.
Organizatorii își rezervă dreptul de suporta toate cheltuielile de producție și post-producție a
clipurilor.
Participanții își asumă obligația de a suporta cheltuielile perioadei de pregătire:
vestimentație, decor, locație, transport.
Obiectivele de bază ale concursului sunt următoarele:
 stimularea activităţii creative a tinerilor;
 obținerea noilor experienţe avansate şi inovatoare a cuplurilor în plan regizoral;
 dezvoltarea capacităților de formare a propriilor scenarii originale în cadrul
evenimentelor de nuntă.
 motivarea echipei Moon Studio pentru autoformare şi dezvoltare continuă.

II. Participarea la concurs
1. La concurs participă toate cuplurile (îndrăgostite ) cuprinse între vârstele 18 – 60 ani.
2. Cuplurile trebuie să posede următoarele calități personale:
 Comunicabili;
 Responsabilitate;
 Flexibilitate;
 Perseverență;
 Organizare;
 Adaptare la situații imprevizibile;
 Emotivi.
P.S. 90-60-90 pentru ambele sexe , IQ 159 
3. Experiența în astfel de concursuri este binevenită, dar nu obligatorie.
III. Perioada de desfășurare a concursului
Concursul este organizat în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2017.
IV. Desfășurarea concursului
Concursul se va desfășura în 2 etape:
1. ETAPA LUNARĂ
La începutul fiecărei luni va fi anunțată compoziția muzicală și careva sugestii pentru ideile
clipului după care urmează procesul de producție (filmarea clipului). Participanții doritori, până la
data limită indicată în concurs transmit formularul cu datele personale, precum și ideea/schița
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scenariului conform dorinței/stilului compoziției muzicale. Toate cheltuielile procesului de
producție și post-producție sunt suportate de către membrii echipei MOON STUDIO. Toate
cheltuielile procesului de pre-producție și logistică sunt suportate de către participanți.
Subetapele de desfășurare a etapei lunare cuprind:
1.1.Înscrierea participanților în concurs, data 01-10 a lunii curente – transmiterea
formularului, care îl puteți descărca de pe pagina http://moon.md/ diviziunea
„CONTEST”
1.2.Selectarea cuplului participant, data 11-15 a lunii curente – se va realiza pe baza
criteriilor precizate în prezentul Regulament.
1.3.Procesul de producție (filmarea) a scenariului câștigător pentru luna curentă, data 16 –
25 a lunii curente.
1.4.Prezentarea clipului, data de 30 a lunii curente. Clipul va fi prezentat pe pagina oficială
MOON STUDIO http://moon.md/ diviziunea „CONTEST”
2. ETAPA ANUALĂ
Fiecare clip realizat la etapa lunară intră automat în concursul pentru premiul mare
Subetapele de desfășurare a etapei anuale cuprind:
2.1.Perioada de votare online: 15 – 30 decembrie 2017.
2.2.Anunțarea rezultatului (câștigătotul final): 31 decembrie 2017.
2.3.Înmânarea premiului: 03 ianuarie 2018.
V. Criteriile de selectare a cuplului participant în etapa lunară
Criteriile în baza cărora vor fi selectați participanții sunt următoarele:
1. Originalitatea ideii scenariului;
2. Locație captivantă;
3. Decor deosebit;
4. Aspect fizic plăcut.
P.S. Capacitatea de a suporta cheltuielile neprevăzute pentru anturajul scenic.
VI. Premiile oferite
Premiul pentru câștigătorii etapelor lunare:
1. Procesul de producție și post-producție – GRATUIT.
2. Fotosesie în timpul procesului de producție – GRATUIT.
Premiul pentru câștigătorul etapei anuale:
1. Certifcat – 100% reducere la serviciile foto-video pentru evenimentul dumneavoastră.
Chiar daca ați avut eveniment, acest certificat îl puteți oferi cadou/vinde 
prietenilor/rudelor care pot beneficia de aceste servicii.
VII. Încetarea concursului
Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:
1. În cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră;
2. Printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul
siteului www.moon.md, cu 5 zile înainte de încetare.
3. În caz de dizolvare, lichidare, faliment, a participanților/organizatorului.
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