Regulamin konkursu filmowego
Organizatorem konkursu „Festiwal filmów amatorskich” są uczniowie z Gimnazjum im. Pawła Adamca w
Łukowej pod kierunkiem Pani Agnieszki Rój. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Fundacji Pomocy
Dzieciom „Krzyk” w Biłgoraju „Aktywność-moją marką!” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
•

dany uczestnik (zwany zgłaszającym/ą) może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden film

•

zgłaszający musi być producentem filmu (sam go nakręcić)

•

w konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury

•
nagrane filmy należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres:
misiu112475@wp.HYPERLINK "mailto:misiu112475@wp.pl"pl lub dostarczyć osobiście najpóźniej godzinę przed
rozpoczęciem Wieczorku Filmowego gdzie będą wyświetlone
•

przegląd finałowy nadesłanych filmów i zakończenie konkursu odbędzie się w dniu 4 sierpnia

2013r. w świetlicy Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej o godzinie 18.00.
•

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Osoby występujące w filmie muszą być poinformowane o fakcie kręcenia filmu oraz wyrazić zgodę na udział. Nie dozwolone jest nagrywanie filmu z ukrycia.
Ponadto materiały zebrane w trakcie kręcenia nie mogą być wykorzystane w innym celu niż konkursowym.

WYMAGANIA TECHNICZNE FILMÓW:
film zgłaszany do konkursu:
- może być nagrany w dowolnej technice (np.: przy użyciu cyfrowej kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu
komórkowego)
- nie może być dłuższy niż 30 min.
- zostanie wycofany z konkursu, jeżeli jego wadliwa jakość techniczna uniemożliwi projekcję
- powinien być zapisany na płycie CD
- każda płyta może zawierać tylko jeden film i musi posiadać czytelny opis - nazwiska twórców, tytuł filmu
- płyty z kopiami filmów zakwalifikowanych do konkursów pozostają w archiwum organizatora przechodząc na jego
własność.

JURY I OCENIANIE:
•

Spośród nadesłanych filmów jury wyłoni trzy zwycięskie filmy

•

Decyzja jury jest niepodważalna

•

Członkowie jury są zobowiązani do wyjaśnienia swoich postanowień

•

Wszystkie nadesłane filmy zostaną ocenione i wyświetlone na Wieczorku Filmowym w świetlicy
Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej

•

Zwycięscy konkursu zostaną nagrodzeni ciekawymi nagrodami: aparat fotograficzny , słuchawki
muzyczne, kamerka internetowa

•

Jury weźmie pod uwagę podczas oceniania głównie oryginalność, sposób wykonania, zaangażowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: misiu112475@wp.pl,
bądź kierować pod numer telefonu: 606 583 679
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH
SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

EUROPEJSKIEJ

