Începe jocul SMS-urilor
în cadrul celei de-a V-a
ediții a Festivalului de
arte contemporane 'pulzArt’
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IX 3 SFÂNTU GHEORGHE

Trimite un sms unui sau mai multor prieteni, cunoștințe sau membrii de familie cu unul dintre mesajele de mai jos. Așteaptă
răspunsul și apoi realizează/fă un ”screenshot” al conversației. Trimite poza la adresa de email kultura@sepsi.ro sau la
pagina de Facebook a pulzArt în mesaj privat cel târziu până la data de 27 august și câștigă un bilet de două persoane la orice
eveniment al festivalului pulzArt.
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU MESAJELE?
Screenshot-urile primite vor ﬁ prelucrate, ﬁind prezentate la deschiderea oﬁcială pulzArt, care va consta dintr-o expoziție
artistică a unor bannere uriașe create din sms-urile imprimate. Expoziția va putea ﬁ vizionată pe tot parcursul festivalului, pe
podul Olt de la gară. Scopul expoziției este, în principal, dar în nu mod exclusiv, de a pune la dispoziția publicului larg o mică
parte a stilului de comunicare a generației tinere, contribuind astfel la reducerea decalajului între generații și promovând
înțelegerea reciprocă.
Iată, cele două variante ale textului jocului SMS, alege-o pe cea care îți place mai mult:
“#jocsmslapulzart
1. Răspunde la întrebare
2. Trimite mai departe prietenilor.
3. Captează răspunsurile prin screenshot.
4. Trimite poza la pulzArt Fb page în mesaj privat și câștigă bilete de intrare de două persoane.
<<< Ce crezi, ce asculți, ce simți? >>>
www.pulzart.ro”
SAU
“#jocsmslapulzart
5. Răspunde la întrebare
6. Trimite mai departe prietenilor.
7. Captează răspunsurile prin screenshot.
8. Trimite poza la pulzArt Fb page în mesaj privat și câștigă bilete de intrare de două persoane.
<<< Ce te face fericit? >>>
www.pulzart.ro”
Detalii:
• Jocul este complet anonim, ceea ce înseamnă că în aﬁșarea schimbului de mesaje nu va apărea nici o informație
privind expeditorul sau destinatarul, nici în cadrul programului cât nici cu ocazia expoziției.
• Schimbul de mesaje poate conține și mesaje suplimentare: dacă sms-ul inițial al conversației sau continuarea
mesajului conține și alte texte, expeditorul poate solicita tăierea acestora și aﬁșarea în mod expres doar a
întrebării și a răspunsului.
• Expeditorii screenshot-ului - sms pot participa o singură dată la extragere.
• Tragerea la sorți se va face separat pentru ﬁecare eveniment PulzArt, însă în cazul programelor recurente,
câștigătorul poate alege dintre perioadele evenimentului în cauză.
• Textul SMS-ului poate ﬁ redactat în 2 limbi (maghiară și română), astfel se poate utiliza oricare dintre aceste limbi.
În această privință se poate viziona pe site regulamentul în limba dorită.
• SMS-urile nu au limite geograﬁce, astfel nu ezitați să-l trimiteți prietenilor din lumea întreagă.
• Dacă preferați să utilizați o altă interfață de chat pentru a comunica cu prietenii, puteți trimite mesajul pe aceea
interfață, regulamentul ﬁind valabil în orice interfață existentă.
Trimite întrebarea mai departe!

