REGULAMIN IX Festiwalu Słowacki FilmFest 2017
Gala: 02 czerwca 2017 r.
w VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie w godz. 15.30-18.30
ZGŁASZANIE FILMÓW
1.
Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają
prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub, które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to
prawo.
2.
Zgłoszenia wstępnego na IX Festiwal można dokonać drogą pocztową lub bezpośrednią,
składając organizatorom formularz zgłoszeniowy wraz z filmem na CD i jego kopią od 19 września
do 20 stycznia 2017 r. Formularz oraz niniejszy regulamin dostępny jest jako osobny załącznik:
a) w sekretariacie liceum
b) na stronie internetowej VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
c) na: www.facebook.com/slowackifilmfest
d) na tablicy ogłoszeń na I piętrze korytarza w VII LO im. J. Słowackiego
(w wypadku filmów zgłoszonych pocztą decyduje data stempla pocztowego)
Zgłaszanie filmów na adres:
VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. Wawelska 46, 02-067 Warszawa,
z dopiskiem „IX Słowacki FilmFest” lub osobiście w sekretariacie szkoły bądź do opiekuna profilu klas
wiedzy o mediach, polonisty – Emiliana Kowalcze, autora projektu (sala 35, I piętro)
Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie 20 stycznia 2017 r. nie zostaną dopuszczone do udziału
w części konkursowej Festiwalu.
3.

Filmy przyjmowane są na nośniku CD (2 egzemplarze).

4.

Filmy do konkursu mogą zgłaszać reżyserzy, producenci, którzy posiadają prawa do filmu.

W Festiwalu mogą brać udział twórcy ze szkół gimnazjalnych, liceów i innych szkół średnich
oraz absolwenci owych szkół do 21. roku życia.
5.
Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest baśń,
fantasy, parabola. W selekcji konkursowej mogą brać udział filmy, które charakteryzują słowa- klucze
(minimum jedno). Są to: fantasy, magia, podróż, walka dobra ze złem, alternatywne światy, mit,
mistycyzm, baśniowość. Interpretacja jest dowolna.

Filmy mogą reprezentować dowolny gatunek w ramach nawiązania do wskazanych wyżej słów- kluczy
i tegorocznego tematu konkursu.

6.

Minimalny czas projekcji zgłaszanych filmów to 1 minuta, maksymalny to 8 minut.

7.
Film należy wysłać pocztą wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem lub złożyć
osobiście (zobacz pkt.2 regulaminu).
8.

Do oryginalnego egzemplarza filmu należy dołączyć jedną kopię zapasową filmu.

9.
Przekazanie Organizatorowi egzemplarza filmu wraz z wydrukowanym formularzem
zgłoszeniowym jest równoznaczne ze zgłoszeniem filmu do części konkursowej Festiwalu i akceptacją
warunków niniejszego regulaminu.
10.
Zgłoszony do konkursu nośnik CD z egzemplarzem filmu (i kopią) staje się własnością
Organizatora i nie podlega zwrotowi. Zgłaszający nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia
z tytułu pozostawienia nośnika CD w archiwum Organizatora.
11.
Lista zakwalifikowanych filmów zostanie opublikowana po 21 kwietnia 2017 r. Będziemy się
też z Państwem, których filmy przejdą wstępną selekcję, kontaktować drogą mailową i/lub
telefoniczną. Informacje te będą równoznaczne z nominacją do części konkursowej. Filmy wybrane w
czasie selekcji zostaną wyświetlone podczas gali i mają szansę zostać nagrodzone.
12.
Filmy, które zostaną pokazane w auli liceum dn. 02 czerwca 2017 r., będą oceniane przez Jury
(krytyków filmowych, aktorów, dziennikarzy etc.) podczas gali. Zostanie przyznana I, II i III nagroda
wraz z dyplomami.

Emilian T. Kowalcze, koordynator projektu wraz z organizatorami IX edycji Słowacki FilmFest 2017 –
klasami dziennikarskimi (wiedzy o mediach) 1e, 2e z VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie,
ul. Wawelska 46

