REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs Etiud i Filmów Krótkometrażowych odbywa się w ramach pierwszego
Festiwalu Aktorstwa Filmowego [zwanego dalej Festiwalem], który odbędzie się w
dniach 16-20 października 2012 r. w Dolnośląskim Centrum Filmowym, ul.
Piłsudskiego 64a, we Wrocławiu.
W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia
terminu festiwalu.
Organizatorami festiwalu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Ośrodek Kultury i Sztuki

we Wrocławiu, Dolnośląskie

Centrum Filmowe oraz

StajkoFilm. Mecenat nad imprezą sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego.
Integralną częścią Festiwalu jest Konkurs Etiud i Filmów krótkometrażowych. W
konkursie na najlepszą kreację aktorską udział brać mogą studenci (również szkół
filmowych) i amatorzy w każdym wieku. Filmy mogą być zrealizowane zarówno przez
zawodowców, studentów, jaki i amatorów, natomiast kreacja aktorska musi być
dziełem amatora lub studenta szkoły filmowej. Filmy (tj. Etiudy i Krótki metraż)
oceniane są w kategorii „Najlepsza kreacja aktorska w filmie krótkometrażowym”.

II CEL KONKURSU
Wyłonienie najbardziej interesującej amatorskiej lub studenckiej kreacji aktorskiej
oraz nagrodzenie m.in. poprzez zaprezentowanie na dużym ekranie.

III WARUNKI UCZESTNICTWA
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a) Zgłoszenie Filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza zgodę
na postanowienia niniejszego Regulaminu.
b) Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.
c) W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni
opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu.
d) Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
e) Gatunek zgłaszanych filmów jest dowolny.
f) Maksymalny czas nadesłanych filmów wynosi 15 m.
g) Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 filmy konkursowe.

IV WYMAGANIA TECHNICZNE


Maksymalna długość filmu to 15 minut;



Film zgłoszony do konkursu powinien być zapisany w jednym z wymienionych
systemów:



MOV, MPG, MP4 lub AVI;



Wielkość plików po skompresowaniu 500 MB



Film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe (tytuł, nazwiska twórców);



Preferowane proporcje obrazu to 16/9.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z powodu
wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcję.
Kopie filmów nie będą zwracane.
V PRAWA AUTORÓW I ORGANIZATORA
Za osobę uprawnioną do reprezentowania filmu na festiwalu uważa się
zgłaszającego

(zwanego UCZESTNIKIEM) lub osobę przez niego pisemnie
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upoważnioną.
Zgłoszenie filmu do Konkursu uznawane jest za równoznaczne ze zgodą wszystkich
autorów na uczestnictwo w Konkursie i wiążące się z tym prawa oraz obowiązki.
UCZESTNIK zgłaszając film do udziału w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na
jego publiczną prezentację w ramach projekcji konkursowych, pokazów promujących
Festiwal (także po jego zakończeniu), prezentację filmu lub jego fragmentów w
telewizji, w mediach, publikacjach reklamowych, na stronie internetowej Festiwalu i w
innych materiałach promocyjnych, a także bazie filmowej tworzonej przez
organizatora.
VI DANE OSOBOWE I SPOSÓB ZGŁOSZENIA
UCZESTNICY konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji konkursu (zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 96 z późn. zmianami).
Aby przystąpić do konkursu należy:
1. zapoznać się z zapisami regulaminu
2. formularz zgłoszeniowy wypełnić elektronicznie według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do regulaminu umieszczony na stronie internetowej festiwalu
www.festiwalaktorstwa.pl i wysłać go w dwóch formach:
a) w postaci pliku tekstowego na adres katia@amondofilms.com b) w postaci
wydruku wraz z podpisem ręcznym na adres:
AMONDO FILMS
Ul. Dobra 14/16
00-388 Warszawa
3. wysłać kopię filmową :
a) wysyłka filmu za pomocą serwisu www.millionyou.com
Wymienione wyżej dokumenty (formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie, kopie
filmu) nadesłać najpóźniej do dnia zakończenia konkursu, tj. 5.10. 2012 r. decyduje
data wpłynięcia przesyłki na adres Organizatora.

4.

Wiadomość

mailową

należy

zatytułować

–

„konkurs
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krótkometrażowy_imię i nazwisko”

VII KOMISJA SELEKCYJNA I JURY
Komisja Selekcyjna dokona wyboru filmów, które otrzymają nominacje do pokazów
konkursowych, które zostaną ocenione przez Jury. Organizatorzy przewidują
wyłonienie około 15 LAUREATÓW
Za LAUREATA konkursu uznaje się UCZESTNIKA, którego film otrzymał
nominację do pokazów konkursowych.
Informacje na temat wyników prac Komisji Selekcyjnej będą opublikowane na stronie
internetowej Festiwalu oraz przesłane na adresy mailowe podane w formularzach
zgłoszeniowych najpóźniej do dnia 12.10.2012 r.
Decyzje Komisji Selekcyjnej są ostateczne i niepodważalne. Komisja Selekcyjna nie
jest zobowiązana do wyjaśnienia swoich postanowień.
Jury będzie oglądać i oceniać filmy podczas trwania Festiwalu, gdzie będą one
wyświetlone w specjalnych blokach konkursowych. Jury ma za zadanie wyłonić
spośród produkcji LAUREATÓW zwycięski film Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród ZWYCIĘZCOM (i ewentualnym
wyróżnionym) konkursu odbędzie się 20 października 2012 r. podczas zamknięcia
Festiwalu.
W przypadku nieobecności ZWYCIĘZCY lub jego reprezentanta o przyznanych
nagrodach i ewentualnych wyróżnieniach organizatorzy poinformują drogą mailową
najpóźniej tydzień po ogłoszeniu wyników.

VIII NAGRODY
Przyznawana jest jedna nagroda: za najlepszą kreację aktorską w filmie
krótkometrażowym.
Jury może (nie musi) przyznać także wyróżnienia specjalne w obu konkursach.
Wręczenie nagród i ogłoszenie werdyktu odbędzie się ostatniego dniu festiwalu, tj. 20
października 2012 r. podczas zamknięcia Festiwalu.
Nagrody zostaną wręczone ZWYCIĘZCOM lub upoważnionym przez nich
reprezentantom obecnym na zamknięciu Festiwalu tj. 20 pażdziernika 2012 r. W
przypadku nie odebrania osobiście nagrody przez ZWYCIĘZCÓW, organizatorzy
zobowiązują się do przesłania ich drogą pocztową.
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Każdy LAUREAT konkursu otrzyma dwuosobowy darmowy karnet na 1 Festiwal
Aktorstwa Filmowego - dla twórcy filmu lub osoby towarzyszącej i nominowanego
aktora. Najpóźniej do 15.10.2012 (po ogłoszeniu laureatów konkursu) należy wysłać
maila ze swoim imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz imieniem i
nazwiskiem osoby towarzyszącej na adres katia@amondofilms.com

IX ISTOTNE TERMINY


5.10.2012 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych



12.10.2012 r. – ogłoszenie wyników pracy komisji selekcyjnej, a tym samym
wyłonienie LAUREATÓW konkursu, których prace zostaną zaprezentowane
podczas

festiwalu.

uczestników,

którzy

Organizatorzy
uzyskali

poinformują

pozytywny

wynik

mailowo
selekcji.

wszystkich
Lista

filmów

zakwalifikowanych do ścisłego konkursu zostanie opublikowana na stronie
internetowej festiwalu.


między 16 – 20 października - termin projekcji konkursowych



20.10.2012 r. – ogłoszenie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród

X DODATKOWE INFORMACJE
We

wszelkich

sprawach

nieuregulowanych

regulaminem

decyduje

dyrektor

Festiwalu.
Pytania dotyczące regulaminu oraz Konkursu Etiud i Filmów Krótkometrażowych
należy kierować na adres: katia@amondofilms.com
XI UWAGI OGÓLNE
a) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych
twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach
telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach
wykorzystania w trakcie festiwalu Festiwal Aktorstwa Filmowego
im. Tadeusza Szymkowa
b) Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów
związanych z organizacją festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości
organizatorów.
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c) Autor zgłaszając film do udziału w Festiwalu wyraża jednocześnie zgodę na
bezpłatny pokaz jego obrazu podczas trwania Festiwalu oraz poza nim podczas
specjalnych pokazów retrospekcyjnych w ramach prowadzonej promocji Festiwalu
Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa
d) Zasady udziału w konkursie festiwalowym Festiwal Aktorstwa Filmowego im.
Tadeusza Szymkowa określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
e) Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter
informacyjny.
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do emisji fragmentów Filmów
konkursowych (do 50 sekund) w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w
ramach działań promujących festiwal.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania wybranych filmów i
wykorzystania ich w celu promocji Festiwalu.
h) Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Festiwalu odpowiada
Dyrektor Festiwalu.
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