Regulamin X edycji Festiwalu
Słowacki FilmFest
Kino nowej przygody – lata 80. i 90. XX wieku
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Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby, które posiadają prawo
do dysponowania zgłaszanym filmem lub, które otrzymały zgodę od osoby
posiadającej to prawo.
Zgłoszenia filmu można dokonać od 4 października 2017 r.
do 30 kwietnia 2018 r. osobiście do sekretariatu VII LO im. Juliusza
Słowackiego w Warszawie lub pocztą na adres
VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
ul. Wawelska 46, 02-067 Warszawa z dopiskiem „X Słowacki FilmFest”.
Aby zgłosić film należy złożyć :
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej
VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, na Facebooku
(www.facebook.com/slowackifilmfest/) i na tablicy ogłoszeń na I piętrze
korytarza w VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie),
b) film na nośniku CD wraz z jego kopią zapasową.
Filmy złożone po wyznaczonym terminie (w przypadku filmów
zgłoszonych pocztą decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające
kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie nie zostaną dopuszczane
do części konkursowej Festiwalu.
Filmy mogą być zgłaszane przez twórców z klas 7. szkoły podstawowej,
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz absolwentów ww. szkół
do 21. roku życia.
Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
Tematem X edycji Festiwalu jest kino nowej przygody – lata 80. i 90. XX
wieku. Zgłaszane filmy muszą charakteryzować słowa – klucze (minimum
jedno z podanych): przygoda, wyprawa, podróż w czasie, wynalazek,
skarb, świątynia, mistrz, potwór, pułapka, protagonista, antagonista.
Minimalny czas projekcji zgłaszanych filmów to 1 minuta, maksymalny
8 minut.
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Złożony nośnik CD z filmem i jego kopią staje się własnością Organizatora
i nie podlega zwrotowi. Zgłaszający nie może rościć sobie żadnego
wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika CD w archiwum
Organizatora.
10. Lista filmów, które przejdą wstępną selekcję zostanie ogłoszona
2 kwietnia 2018 r. Osoby, których filmy znajdą się na liście
zakwalifikowanych zostaną poinformowane drogą mailową
i/lub telefoniczną.
11. Filmy, które przejdą wstępną selekcję zostaną wyświetlone na gali
15 czerwca 2018 r. o godzinie 17:30 w auli VII Liceum im. J. Słowackiego
w Warszawie i będą oceniane przez Jury, które wyłoni zwycięzców.
12. Zgłoszenie filmu wiąże się ze zgłoszeniem go do części konkursowej
Festiwalu i zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
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