Uwaga zmiana terminu!!!
REGULAMIN
POWIATOWEGO, VIII UCZNIOWSKIEGO FESTIWALU FILMÓW AMATORSKICH „OSTARY®”
1.

Organizator
Gimnazjum nr 16 im. A. Waligórskiego
53 – 426 WROCŁAW, ul. Jemiołowa 57
tel. (71) 361 – 03 – 35; (71) 7986707
www.gim16.wroclaw.pl
e-mail: slodynska@gim16.wroc.pl

2. Terminy




Potwierdzenie wzięcia udziału
Zgłoszenie
Festiwal - Gala

19.03.2016r.
09.04.2016r.
22.04.2016r.

3. Kategorie wiekowe
W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
4. Cele konkursu







Ideą festiwalu „OSTARY” jest parodia wielkich festiwali filmowych.
Możliwość zaprezentowania amatorskich filmów własnego autorstwa.
Promowanie kinematografii wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Przypomnienie ogólnych zasad dotyczących filmowania.
Budowanie wiary w siebie.
Znalezienie w każdym zaprezentowanym dziele filmowym szczegółów wartych uwagi.

5. Zasady zgłaszania filmów:










W Festiwalu „OSTARY” mogą brać udział amatorzy sztuki filmowej
chcący się zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Każdy film zostanie doceniony.
Zgłoszenie filmu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień
niniejszego regulaminu.
Gatunek filmów jest dowolny. Czas projekcji jest ograniczony do 15 minut.
Temat filmów jest dowolny.
Zgłaszany film powinien być nagrany na osobnym nośniku. Każdy nośnik powinien
posiadać odpowiednie opakowanie, zabezpieczające przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Każdy nośnik musi posiadać czytelny opis zawierający tytuł, nazwiska twórców oraz czas
trwania.
Nośniki z filmami stają się własnością Organizatorów festiwalu z zachowaniem praw
autorskich twórców, wyłączając prezentacje na Festiwalu i wykorzystywanie w celach edukacyjnych przez
Gimnazjum nr 16 oraz promocji festiwalu.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace filmowe.
Format w jakim powinny być przesyłane filmy to VIDEO CD/DVD lub w formacie AVI
(kompresja DV AVI – rozdzielczość 720x576)

6. Nagrody
 Każdy film zostanie oceniony i doceniony, zgodnie z regulaminem festiwalu.
 Zakwalifikowanie filmu przez komisję weryfikacyjną jest równoznaczne z zaproszeniem na galę, o czym uczestnik
zostanie poinformowany telefonicznie. Wyniki pojawią się również na stronie internetowej: www.gim16.wroclaw.pl
 Wykonawcy oceniani będą przez profesjonalne jury.
 Jury ma prawo do przyznania nagród i wyróżnień w kategoriach:
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 Najlepszy film
 Najlepszy scenariusz
 Najlepsza kreacja aktorska
 Najlepsze zdjęcia
 Najlepszy montaż
 Jury przyznaje również GRAND PRIX FESTIWALU, MIEJSCA OD 1 DO 3 + WYRÓŻNIENIA, nagroda publiczności
 Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Decyzje komisji kwalifikacyjnej oraz jury są ostateczne i
niepodważalne.
7. Uwagi ogólne:

 Organizatorkami festiwalu są p. Iwona Słodyńska – nauczycielka j. polskiego, p. Iwona Szyma - nauczycielka plastyki
oraz p. Beata Matras – nauczycielka wychowania fizycznego i EDB. Iwona Słodyńska jest odpowiedzialna za sprawy
związane z organizacją i przebiegiem Festiwalu. Posiada decydujący głos w kwestiach spornych, nieobjętych
regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.
 Autor zgłaszający film, wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną projekcję w ramach pokazów festiwalowych.
 Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, w tym nie mogą naruszać
praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji , rozpowszechniania ( np. You Tube) , nadawania
wyróżnionych prac z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83, tekst jednolity: Dz. U. 2000r Nr 80 poz.904.

UWAGA
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatorów zdjęć oraz
zapisów video z konkursu na stronie internetowej Gimnazjum nr 16
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
Poprzez
podanie
danych
osobowych
uczestnik
wyraża
zgodę
na
opublikowanie
jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.
W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

