Como gravar o vídeo para participar do Desafio Skate em casa?

Antes de tudo, leia o regulamento disponível no site. Lá estão expressas todas as
REGRAS, PERMISSÕES e PROIBIÇÕES para inscrição.
Instruções iniciais:
• Limpe a câmera do seu smartphone, e garanta a melhor qualidade de vídeo possível;
• Posicione a câmera de forma estratégica ou peça ajuda no processo de filmagem.
Aproveite a melhor luz, a imagem deve ser clara para que a comissão avaliadora visualize a
sua manobra com clareza;
• Cumpra a obrigatoriedade do vestuário (uso de máscara, camisa e bermuda ou calça);
• O Material de segurança é de responsabilidade do participante. Indicamos o uso de
capacete, joelheira e cotoveleira.
Agora que você já tem as instruções necessárias, é hora de dar o play na sua melhor
manobra. Se liga nesse passo a passo para gravação do seu vídeo:
1º) Posicione a câmera de forma estratégica ou peça ajuda no processo de filmagem. O
celular deve estar na horizontal;
2°) Você tem 30 segundos para fazer uma linha com até duas manobras. Lembre-se que
não é permitido cortar ou editar o vídeo.
3º) Após realizar a manobra, você deve se apresentar dizendo “Eu sou (nome), da cidade
(tal) e esta foi a minha manobra para o Desafio Skate em Casa. Você tem até 15 segundos
para fazer essa apresentação. O vídeo deve ter, no máximo, 45 segundos ao total.
Após a produção do vídeo é hora de enviar para a gente. Observe todos os detalhes,
para que tudo ocorra sem problemas.
5º) Acesse o formulário de inscrição, preencha as informações solicitadas e envie o link
(URL) do seu vídeo. Lembre-se: É preciso ler e aceitar os termos de responsabilidade e de
cessão de imagem e voz.
Como gerar um link para o meu vídeo?
6°) Baixe e instale (via smartphone) o app de nuvem de sua preferência. Se for fazer esse
processo via PC/Notebook, não é necessário fazer a instalação.
7°) Localize o seu vídeo, e em seguida, faça o upload para a sua nuvem de preferência.

8°) Terminado o upload, compartilhe esse arquivo na forma de um link, em seguida, copie e
cole esse link na ficha de inscrição. Certifique-se que o arquivo está liberado para leitura,
para garantir que a comissão julgadora não tenha problemas para acessar esse vídeo.
Verifique todos os detalhes, para que nada possa comprometer a sua participação.
Feito isso, é só aguardar o dia da transmissão final.
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