Mi az a Royal Bár?
A Royal Bár egy különleges kocsma-reality, a Royal Vodka támogatásával! A YouTube-ra
felkerülő videósorozatba 6 bevállalós, különleges személyiséggel bíró szereplőt keresünk,
akik egy 6 napon át tartó kihívássorozatban bizonyíthatják a rátermettségüket. Mind a hat
nap, és így a 6 epizód is egy-egy adott karakter köré fog épülni: az ő vezetésével kell majd a
Royal Bár csapatának teljesíteni a kihívásokat. Mindezt a Royal Bár feje, Szabó Simon színészrendező mentorsága alatt.
Meddig tudok jelentkezni?
A jelentkezés 2019. június 15-én indul és július 22-én zárul.
Hogyan tudok jelentkezni?
A Royal Bárba a hozdkialegtobbet.hu weboldalon tudsz jelentkezni. Tölts ki egy rövid űrlapot,
add meg a neved, születési dátumod, az e-mail címed és a telefonszámod! Ez utóbbi
elérhetőségekre a gyors kapcsolatfelvétel miatt van szükségünk, amennyiben téged
választunk! Adataidat bizalmasan kezeljük, 3. fél számára nem tesszük elérhetővé, valamint a
játék végére töröljük az adatbázist.
FIGYELEM! A jelentkezés feltétele a 25 éves korhatár betöltése!
A regisztrációd megerősítése után küldj egy maximum 3 perces bemutatkozó videót! Ezzel
véglegesíted a jelentkezésed a Royal Bárba.
Milyen legyen a bemutatkozó videóm?
A bemutatkozó videód hosszúsága maximum 3 perc, mérete maximum 100 MB lehet.
Fontos, hogy fekvő (horizontális) formátumban készítsd el, és mp4 vagy mov kiterjesztésű
legyen. A videó elnevezése a nevedet és a születési dátumodat takarja (pl.
Royal_Robert_1990.mp4)!
A videóban érthetően beszélj, mutasd be magad és mondd el, hogy miért tartod magad
alkalmasnak arra, hogy a Royal Bár csapatának tagja légy. Villantsd meg az erősségeidet (ha
kell, a hátrányaidat), légy egyedi és humoros! A lényeg, hogy meggyőzz minket arról, hogy te
vagy a legrátermettebb jelentkező!
Kérünk, hogy ne használj durva nyelvezetet, és ne kerüljön a bemutatkozó videóba semmi
megbotránkoztató vagy korhatáros tartalom!
Hogyan történik a szereplők kiválasztása?
A szereplőket Szabó Simon és egy szakmai zsűri választja ki az alapján, hogy kiket ítél meg a
legérdekesebb, legizgalmasabb személyiségeknek a jelentkezők közül. Ezért is fontos, hogy a
bemutatkozó videód arra koncentráljon, Te miért vagy egyedi és különleges!
A videók alapján személyes interjúkra hívjuk a a legizgalmasabb egyéniségeket, így fogjuk
kiválasztani a végleges szereplőket.
Mikor és hol lesz a Royal Bár forgatása?

A forgatásra augusztus 2. hetében kerül sor, és minimum 6 napig tart majd. Ezért olyan
bevállalós jelentkezőket keresünk, akik ebben az időszakban szabaddá tudják tenni magukat.
A szereplőkkel napközben Budapest különböző tereiben forgatunk, délutántól pedig a Royál
Bár helyszínén, a Füge Udvarban.
Vidéki szereplőink számára szállást biztosítunk!
Mik a játékszabályok?
A részletesen kifejtett játékszabályokat itt olvashatod el:
hozdkialegtobbet.hu/jatekszabalyzat
Hol lesz látható a Royal Bár?
A Royal Bár 6, szereplők köré épülő epizódját egyszerre, a Royal Vodka YouTube csatornáján
tesszük majd közzé szeptemberben. A 7. epizódot, a díjátadót is itt közvetítjük majd élőben.
Hogyan dől el, ki lesz a Royál Bár nyertese?
Az a csapattag lesz a Royal Bár nyertese, akinek a főszereplésével készült epizód a
legnépszerűbb a közönség köreiben, azaz a legtöbb kedvelést (LIKE jelet) kapja a YouTubeon. Amennyiben csalás gyanúja merül fel, kizárjuk a versenyzőt a játékból!
Mit nyerhetnek a Royal Bár szereplői?
A Royal Bár főnyereménye nettó 1.000.000 Forint. Emellett minden szereplő egy Royal
Vodka ajándékcsomagban részesül, melynek tartalma egy vezeték nélküli Mojo hangszóró,
egy szivargyújtós USB töltő, egy autós telefontartó, egy pendrive, egy jegyzetfüzet, feles- és
fröccsöspoharak, egy esernyő, egy kapucnis pulóver, egy polár pléd, egy üveg (0,7 l) Royal
Vodka és egy Royal likőr ízválogatás (0,2 l mogyoró, feketeribizli és meggy ízekben).

