
Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească lucrarea ta:
Să fie înscrisă în cele două formate:

a) Formatul de prezentare a lucrării 
(în primul câmp de upload):
•      format .gif,  în modul infinit loop
•      dimensiunea lui să fie de 
1200x1200 pixeli
•      durata animației rulate integral să fie
sub 5 secunde 
•      gif-ul trebuie să cuprindă un maxim 
de 100 de cadre
•      rezoluția imaginilor să fie de 
min. 72dpi
•      dimensiunea maximă a fișierului să 
fie maxim 20 MB.

Inscrierea lucrarilor se va face la:
https://creator.iqads.ro/uninterrupted/adauga_creatie

Timingul Competiției & Premiile
Perioada de desfășurare a Competiției este 19 mai - 5 iulie 2020, cu următoarele etape:
•      PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 19 mai – 19 iunie 2020
•      STABILIREA FINALIȘTILOR PRIN VOTUL JURIULUI (70%) ȘI AL PUBLICULUI (30%): până în 
24 iunie 2020. Acest vot stabilește topul înscrierilor și primele 15 cele mai apreciate lucrări 
merg în finală.
•      ANUNȚAREA FINALIȘTILOR: 25 iunie 
•      STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR PRIN VOTUL COMUNITĂȚII IG glo_romania: 28 iunie – 2 iulie
•      ANUNȚUL CÂȘTIGĂTORILOR: 5 iulie

SUCCES & KEEP IT FRESH! 

WELCOME TO UNINTERRUPTED 
GIF FEST BY GLO. 
Cea mai mare competiție de gif 
art din România. 

Cui ne adresăm? 
Competiția se adresează artiștilor vizuali, 
ilustratorilor, graphic designerilor, motion 
designerilor sau oricărui tip de creator în 
mediul digital.
Indiferent care e background-ul tău, te 
provocăm să uiți de gif-urile clasice și să 
neajuți să demonstrăm că gif-ul e una dintre 
cele mai fresh și neașteptate forme de artă 
with #nointerruptions. 

De ce Uninterrupted GIF Fest? 
Pentru că gif-ul este una dintre cele mai 
underrated și ofertante formate artistice. 
Pentru că vrem să punem în lumină și să 
contribuim la crearea primei comunități de 
gif artists din România. 
Pentru că vrem să oferim artiștilor un 
teritoriu fresh de experimentare.

COMPETITION
BRIEF Arta poate lua multe forme.

Iar gif-ul e una dintre ele. 
Azi, din ce în ce mai mulți artiști vizuali din 
toată lumea găsesc noi oportunități creative 
în acest format. glo te provoacă să fii unul 
dintre ei și lansează un challenge către 
creatorii din România. Ai skill-urile necesare 
ca să transformi un gif într-un work of art? 
Poți să îți exprimi viziunea artistică într-un 
endless loop of freshness? 

Lumea se schimbă. Internetul se schimbă.
Arta se schimbă. 
Let’s keep it forever fresh & uninterrupted!

Ce trebuie să faci? 
Participi la crearea unei galerii digitale de 
gif art, iar tu ești unul dintre artiștii invitați să 
își expună lucrarea. 

Task-ul tău? Să exprimi ideea de prospețime 
într-un endless loop atât de visually 
pleasing, încât publicul ar putea să îl 
privească on and on and on. 
Pornește de la un lucru sau un sentiment 
care îți inspiră senzația de freshness 
neîntrerupt și exprimă-l într-un oddly 
satisfying gif sub tematica “Forever Fresh”. 
 
Despre glo 
glo este e o alternativă la fumatul 
tradițional destinată persoanelor peste 18 
ani, cu potențial redus de risc.
glo e despre experimentare constantă și 
satisfacție with #nointerruptions.
Prin produsele sale, glo oferă consumatorilor 
săi satisfacția unică a tutunului încălzit, 
amplificată prin tehnologia inovatoare glo.   

Design DON’Ts
•      Lucrarea ta nu trebuie să fie atractivă 
pentru minori.
(de exemplu nu poți folosi elemente precum 
jucării, copii, imagini puerile, etc).
•      Lucrarea ta nu trebuie să facă în niciun 
fel referire la sport și/ sau sănătate.
•      Lucrarea ta nu trebuie să includă imagini 
sau mențiuni despre țigarete.
•      Lucrarea ta nu trebuie să includă imagini 
cu mâncare sau băutură. Orice referire la 
mentă, menthol, se va face prin imagini 
stilizate, care să sugereze, nu să 
arate explicit.
•      Lucrarea ta nu trebuie să fie de 
natură indecentă.

Design DOs
•      Descarcă kit-ul de participare - 
KIT_UNINTERRUPTED.zip, unde găsești toate 
resursele necesare: 

•      Respectă conceptul, tema competiției și 
guide-urile de culoare.

•      Integrează în lucrarea ta butonul de 
boost glo, pe care îl poți găsi în kitul de 
participare, editat astfel încât să se 
potrivească stilului și viziunii tale.

•      Ia în calcul posiblilitatea ca lucrarea ta 
sa fie postată în Galeria de GifArt de pe 
pagina de Instagram glo_romania: 
www.instagram.com/glo_romania
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O  c o m p e t i ț i e :

Design DON’Ts
•      Lucrarea ta nu trebuie să fie atractivă 
pentru minori.
(de exemplu nu poți folosi elemente precum 
jucării, copii, imagini puerile, etc).
•      Lucrarea ta nu trebuie să facă în niciun 
fel referire la sport și/ sau sănătate.
•      Lucrarea ta nu trebuie să includă imagini 
sau mențiuni despre țigarete.
•      Lucrarea ta nu trebuie să includă imagini 
cu mâncare sau băutură. Orice referire la 
mentă, menthol, se va face prin imagini 
stilizate, care să sugereze, nu să 
arate explicit.
•      Lucrarea ta nu trebuie să fie de 
natură indecentă.

Design DOs
•      Descarcă kit-ul de participare - 
KIT_UNINTERRUPTED.zip, unde găsești toate 
resursele necesare: 

•      Respectă conceptul, tema competiției și 
guide-urile de culoare.

•      Integrează în lucrarea ta butonul de 
boost glo, pe care îl poți găsi în kitul de 
participare, editat astfel încât să se 
potrivească stilului și viziunii tale.

•      Ia în calcul posiblilitatea ca lucrarea ta 
sa fie postată în Galeria de GifArt de pe 
pagina de Instagram glo_romania: 
www.instagram.com/glo_romania

https://www.dropbox.com/s/5ybgun8h6v53h
4q/KIT_UNINTERRUPTED.zip?dl=1

EXTRA INFO:
Formular de inscriere: https://creator.iqads.ro/uninterrupted/adauga_creatie
Lucrari inscrise: https://creator.iqads.ro/uninterrupted/inscrieri
Premii: https://creator.iqads.ro/uninterrupted/premii
Juriu: https://creator.iqads.ro/uninterrupted/juriu
Regulament: https://creator.iqads.ro/uninterrupted/regulament

b) Formatul sursă a lucrarii 
(în ultimul câmp de upload)
•      să conțină toate cadrele 
lucrării/gif-ului
•      într-unul dintre formatele .ai, .psd, .cdr
•      dimensiunea maximă a fișierului să 
fie sub 100 MB


