REGULAMENTO DO CONCURSO DIA DA INTERNET SEGURA 2013
Com Errata
"Direitos e deveres online: conecte-se com respeito!”
REALIZAÇÃO:

APOIO:

1. DESCRIÇÃO
O CONCURSO do Dia Mundial da Internet Segura 2013 organizado
pela SaferNet Brasil com apoio da GVT tem como propósito incentivar a
participação de adolescentes e jovens nas campanhas de promoção do uso
responsável e seguro da Internet, debatendo a questão da Cidadania na
internet brasileira para que possamos, todos juntos, aumentar ainda mais as
oportunidades trazidas pelas novas Tecnologias de Comunicação e
Informação – TIC, em especial pela internet.

2. OBJETIVO
a)
O CONCURSO pretende estimular o debate sobre Cidadania na
internet entre adolescentes e jovens do Brasil. Queremos saber sua opinião
sobre este tema, para saber o que pensa sobre a liberdade de expressão na
internet, como exerce sua cidadania online e o que considera que é mais
urgente para garantir mais cidadania ao internautas no Brasil.
b)
O CONCURSO tem por objetivo incentivar o uso da criatividade de
adolescentes e jovens para criação de um vídeo, de até 2 (dois) minutos, que
ilustre o tema do Dia Mundial da Internet Segura 2013: "Direitos e Deveres
online: conecte-se com respeito". Os participantes podem usar as
questões guia indicadas abaixo como referência para criação dos
vídeos.
Confira algumas questões relacionadas ao tema que podem ajudar a
“esquentar” suas ideias:
− Na sua opinião? O que é conetar-se com respeito?
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− E a liberdade de expressão, acha que temos na internet? Quais os
limites?

− O que acha das formas de controle da internet na escola, na faculdade
e na Lan House?
− Acha que todos adolescentes e jovens brasileiros tem o mesmo direito
de acesso à internet?
− Acha que a internet é um local seguro? Por que sim? Por que não?
− Adolescentes e jovens tem os espaços que merecem para opinar
sobre as leis e regulação da internet no Brasil?
− Você considera que as pessoas exercem sua cidadania da mesma
forma online e na rua?
− Se pudesse fazer 3 pedidos para os governantes e para as
autoridades aumentarem a liberdade e a cidadania na internet no
Brasil, quais seriam?
− Já passou por uma situação muito diferente na internet que mudou sua
visão sobre o que é ser cidadão?
O que pensa sobre estas questões? Crie um vídeo de até 2 (dois)
minutos conte-nos sua opiniões. Estas questões são apenas dicas para
pensar e não precisam ser respondidas no seu vídeo. Você pode escolher
algumas para construir sua mensagem, mas tem liberdade para criar um
vídeo desde que tenha relação com o tema geral:
"Direitos e Deveres online: conecte-se com respeito"
3. CALENDÁRIO DO CONCURSO
Divulgação do Edital
Início das inscrições dos participantes
Encerramento das inscrições e envios dos
links com os vídeos
Avaliação dos finalistas pela comissão
julgadora
Confirmação dos dados de cadastro dos
finalistas
Divulgação dos vencedores
Envio dos prêmios aos ganhadores

05/02/2013
05/02/2013
30/04/2013 (até às
23:59)
01/05/2013 a
05/05/2013
06 a 10/05/2013
11/05/2013
11 a 20/05/2013
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* Eventuais alterações nas datas previstas para as etapas do CONCURSO
serão devidamente informadas no site www.diadainternersegura.org.br e
comunicados serão enviados aos participantes inscritos.
4. PRÊMIOS
CATEGORIA ADOLESCENTES
(13 a 17 anos de idade)
1º LUGAR
01 Tablet 7' + 01 kit da SaferNet Brasil
2º LUGAR
01 máquina fotográfica 12MP + 01 kit da SaferNet
Brasil
3º LUGAR
01 pen drive 16GB + 01 kit da SaferNet Brasil
4º a 10º LUGAR
01 kit da SaferNet Brasil
100 primeiros inscritos 01 licença de 3 meses do Protect

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º a 10º LUGAR
100 primeiros inscritos

CATEGORIA JOVENS
(18 a 21 anos de idade)
01 Tablet 7' + 01 kit da SaferNet Brasil
01 máquina fotográfica 12MP + 01 kit da SaferNet
Brasil
01 pen drive 16GB + 01 kit da SaferNet Brasil
01 kit da SaferNet Brasil
01 licença de 3 meses do Protect

a) Os prêmios não poderão ser substituídos ou revertidos em dinheiro;
b) Os prêmios serão enviados através dos correios após confirmação dos
dados cadastrais dos participantes vencedores.
c) Os 100 primeiros inscritos no concurso que preencherem o cadastro serão
premiados com o serviço “PROTECT TOTAL”, software de segurança
oferecido pela GVT a clientes que utilizam internet banda larga, composto por
Antivírus, Anti-Spyware, Firewall e Controle de conteúdo, com validade de 3
meses gratuitos. A SaferNet enviará para a GVT os dados de contato dos
inscritos interessados em receber esta cortesia. Os inscritos que não tiverem
interessados podem sinalizar no ato da inscrição. O e-mail com o link para
download do programa será enviado em até 15 dias após o encerramento
das inscrições para o concurso. Depois do período de 3 meses de uso
gratuito, caso o internauta seja cliente de banda larga GVT, poderá contratar
a utilização do PROTECT via central de atendimento da operadora no
número 103 25.
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5. INSCRIÇÕES
a) Poderão participar do Concurso, todas aquelas pessoas que cumpram
com os seguintes requisitos:
• Residir no Brasil;
• Ter entre 13 anos e 17 anos para se inscrever na CATEGORIA
ADOLESCENTES, com consentimento dos pais;
• Ter entre 18 anos e 21 anos para se inscrever na CATEGORIA
JOVENS;
• Preencher corretamente, e com dados verdadeiros, o formulário de
inscrição online disponível na página do Dia da Internet Segura em:
http://www.diadainternetsegura.org.br
b)
Não serão considerados os formulários ou dados enviados por outros
meios.
c)
Ao se inscrever o participante aceita integralmente as regras do
CONCURSO;
d)
Serão aceitas apenas as inscrições individuais, sendo que os dados
dos finalistas serão conferidos antes das premiação. Os finalistas da
CATEGORIA ADOLESCENTES serão contatados para que a organização
tenha a autorização dos pais e/ou responsáveis sobre a participação no
CONCURSO;
6. DA ELABORAÇÃO DOS VÍDEOS
a)
Todos os VÍDEOS enviados devem conter histórias INÉDITAS e não
podem ser cópias de outros vídeos compropriedade intelectual, sendo os
participantes inscritos plenamente responsáveis por eventuais violações de
direitos ou plágio;
d)
Os(as) inscritos(as) poderão usar livremente a criatividade e a
originalidade para criar os VÍDEOS que serão avaliados pela comissão
julgadora;
e)
Podem ser utilizadas diversas técnicas como animação, efeitos de
texto, desenhos, stop motion etc, desde que sigam as regras deste edital e
tratem dos temas do CONCURSO: "Direitos e Deveres online: conecte-se
com respeito" “Cidadania na internet: o que temos e o que queremos”
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f)
O participante poderá contar uma história real vivida pelo mesmo ou
por outra pessoa, respeitando os direitos de uso da imagem e som de
terceiros quando houver, desde que não identifique as reais personagens.
Nestes casos, sugerimos usar nomes fictícios que não permitam
identificação;
g)
Cada participante pode submeter quantos vídeos desejar, sendo que
apenas 1 (um) vídeo do mesmo autor poderá ser premiado;
h) Cada vídeo deve ter duração de até 2 (dois) minutos;
i) Os vídeos deverão estar disponíveis em alguma plataforma de vídeos ou
em algum arquivo digital que possa ter um endereço (URL). No ato da
inscrição deverá ser indicado o endereço no qual a Comissão Organizadora
pode ter acesso ao vídeo para assistir e avaliar. A conta na plataforma de
vídeo ou site de compartilhamento de arquivos é de exclusiva escolha e
responsabilidade dos participantes.;
j) Os VÍDEOS que utilizarem arquivos de imagens ou sons de terceiros
precisam respeitar os direitos dos autores. Preferencialmente, sugerimos que
sejam usadas imagens, músicas e vídeos licenciadas em Creative
Commons <www.creativecommons.org.br> com permissão para
reutilização e criação de derivados;
k) Os VÍDEOS inscritos deverão estar licenciados em Creative Commons
com base na licença BY-NC-SA: citação da fonte (BY), não comercial (NC) e
partilha nos mesmos termos (SA);
l) Somente serão aceitas inscrições enviadas nos meios previstos neste
edital;
m) É vedada a participação de familiares de pessoas ligadas à SaferNet
Brasil, bem como membros da comissão organizadora, da comissão
julgadora, funcionários ou membros de qualquer das entidades realizadoras
ou patrocinadoras deste Concurso.
n) A organização pode rejeitar a participação de vídeos e inscritos que violem
as regras deste edital e/ou contenham linguagem ofensivas, violem os
direitos humanos ou que tratem da da temática indicada neste edital.
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
a) O juri será composto pelas seguintes instituições, podendo os
organizadores convidar outras instituições e profissionais parceiros para
apoiar no processo seletivo:
• GVT
• SaferNet Brasil
• Childhood Brasil
b) Para o processo de seleção dos finalistas, serão considerados os
seguintes critérios:

1. Objetividade
2. Replicabilidade
3. Qualidade na abordagem do tema
4. Originalidade
5. Efeito multiplicador
6. Interatividade
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
a)
Os resultados serão divulgados no site do DIA DA INTERNET
SEGURA 2013 www.diadainternetsegura.org.br
b)
Os finalistas serão comunicados através dos contatos de telefone e email registrados no formulários de inscrição;
c)
A comissão organizadora fará 04 (quatro) tentativas de contato por email e por telefone para informar os finalistas sobre a etapa final de
conferência do material enviado. No caso de nenhum dos contatos obter
retorno até 3 dias após a primeira tentativa, o finalista será desclassificado. A
veracidade dos dados de cadastro no ato da inscrição são de exclusiva
responsabilidade do participante. A organização não se responsabiliza por
erros nos dados enviados e manterá as informações única e exclusivamente
para comunicações sobre este CONCURSO, sendo livre a escolha de
cadastro para recebimento de outras informações relativas ao Dia da Internet
Segura;
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS
a)
A participação é voluntária e gratuita, não existindo qualquer taxa ou
intermediário para inscrição.
b)
O presente Concurso não está sujeito a autorização prévia do
agente regulador, conforme Lei 5.768/71 e Decreto 10.951/72.
c) A organização do concurso admite que, uma vez inscritos, os participantes
conhecem e aceitam integralmente as regras deste edital. Qualquer dúvida
ou esclarecimento pode ser encaminhado através do email:
sidbr@safernet.org.br.
Salvador, 05 de Fevereiro de 2013
Errata publicada em 27/03/2013
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