Corona Multimídia Showcase
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: DEVE SER APRESENTADO ATÉ 10
DE JULHO DE 2020
Formulário de inscrição no Corona Multimídia Showcase
Título do seu projeto de mídia:
Quem produziu esse projeto de mídia?
Se houver mais de um produtor, liste todos os nomes e idades
abaixo. Para maiores de 19 anos, listar a idade é opcional.
Nome
Idade
Se houver outros produtores, liste seus nomes / idades aqui:
Cidade / Vila
Estado / Província / Bairro, se aplicável.
Telefone (opcional)
Email (Seu, ou a pessoa que fez um envio para você)
Verifique uma das seguintes opções que melhor descreve a
categoria de mídia para o seu projeto:
Vídeo
Fotografia
Palavra escrita
Artes e Ofícios
Musica e dança
Inovações tecnológicas
Outro (descreva)
Seu nome, idade será listado ao lado do seu projeto na exibição
do Showcase. Marque a opção abaixo para indicar a maneira
como você deseja que seu nome apareça:
Primero nome
Incluir sobrenomes
Inclua apenas a primeira letra do sobrenome (por exemplo, S.
para Smith)

Preferimos ser reconhecidos como uma família; isto é, a família
_____________ (nome)
Por favor, verifique as opções abaixo para indicar como você
deseja identificar o local onde mora
Incluir a cidade / vila Inclua o estado / província / bairro
(quando aplicável)
Inclua o estado / província / bairro (quando aplicável)
Lista o nome do pais
Deseja enviar uma foto sua / de outras pessoas que o ajudaram
a produzir esta entrada? Esta foto será colocada ao lado do seu
projeto quando for exibida no Showcase.
Sim, estou enviando uma foto que você tem permissão para
incluir no meu projeto.
Não, não desejo colocar uma foto ao lado do meu projeto.
Verifique abaixo para garantir que sua inscrição atenda aos
seguintes requisitos:
Li e concordo com as Regras e Diretrizes da Corona Multimídia
Showca
A qualidade da produção da minha entrada não criará
problemas para o espectador ao ver ou ouvir o que enviei.
A qualidade da produção da minha entrada não criará
problemas para o espectador ao ver ou ouvir o que enviei.
Opcional: informe-nos sobre seu projeto com uma declaração
curta (100 palavras ou menos).
Aqui estão algumas idéias para você começar:
-

Eu decidi criar este projeto porque ...

-

Eu estava pensando sobre...

-

Quero que as pessoas saibam que ...

-

Este projeto me ajudou ...

Formulário de liberação de permissão
Se você tem menos de 18 anos, assine (ou marque a cara feliz)
para dar sua permissão para colocar seu projeto na Corona
Multimídia Showcase.
Nome(s)
Se você tem mais de 18 anos de idade, assine a renúncia na
parte inferior da página. Eu concedo permissão para que meu
(s) filho (s) exiba seu projeto no Corona Multimedia Showcase
Entendo que o projeto de mídia de meu filho (do meus filhos)
pode ser distribuído para fins educacionais pela Action for
Media Education.
Ao assinar abaixo, reconheço que meu filho tem permissão para
enviar este projeto de mídia. Se esta entrada contiver material
originalmente criado por outro artista, também reconheço que
meu filho obteve as permissões necessárias para incluí-la aqui.
Ao enviar esta entrada, concordo que a Action for Media
Education será isenta de toda e qualquer responsabilidade
decorrente da distribuição deste projeto de mídia.
Entendo que, se tiver dúvidas sobre qualquer uma das
informações acima, sou bem-vindo ao email
coronamultimediashowcase@gmail.com
Nome de impressão
Assinatura
E-mail dos pais / responsáveis
Declaro que tenho mais de 18 anos de idade e, portanto,
considero um adulto que não é obrigado a enviar um formulário
de permissão dos pais / responsáveis à Corona Multimídia
Showcase.

