II Festiwal Filmów Amatorskich

STOPKLATKA
REGULAMIN
26 października 2018

1. O Festiwalu - termin i miejsce









W ramach II Festiwal Filmów Amatorskich STOPKLATKA zwanego
dalej Festiwalem odbędą się w otwarte projekcje zgłoszonych
filmów konkursowych podczas cyklicznych spotkańKlubu
Miłośników Filmu w Rypińskim Domu Kultury w Rypinie – kino
„Bałtyk” według poniższych terminów:
5 września 2018, godz. 18.00
19 września 2018, godz. 18.00
3 października 2018, godz. 18.00
17 października 2018, godz.18.00
25 października 2018 r. godz.11.00 „Stopklatka dzieciom”
26 października 2018 r. godz. 11.00 gala finałowa, ogłoszenie
werdyktu, wręczenia nagród, program artystyczny (spotkanie z
aktorem)

2. Organizatorzy Festiwalu


Organizatorem Festiwalu jest Rypiński Dom Kultury w Rypinie

3. Cele Festiwalu


Prezentacja dorobku twórców filmów amatorskich.



Promocja i popularyzacja filmowego ruchu amatorskiego w
środowisku lokalnym.



Szeroko rozumiana edukacja związana z tworzeniem sztuki
filmowej na poziomie amatorskim.



Konfrontacja doświadczeń, umiejętności i pomysłów pomiędzy
uczestnikami Festiwalu.
Integracja młodych twórców amatorskiej sztuki filmowej.
Nagrodzenie filmów najbardziej wartościowych pod względem
artystycznym i technicznym.




4. Zasady zgłoszenia













Zgłoszenie filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w Festiwalu
oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
Konkurs adresowany jest w szczególności do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
studentów oraz pozostałych miłośników amatorskiego
filmowania.
W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy
dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego
opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
Tematyka, gatunek i forma filmów jest dowolna (np. dokument,
reportaż, animacja, fabuła).
Czas projekcji filmu nie może przekroczyć 30 minut.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić
zgodę na dłuższy film.
Każdy uczestnik może nadesłać max. dwie prace konkursowe.
Do Festiwalu nie dopuszcza się filmów:
1.

zrealizowanych lub współrealizowanych przez twórców

profesjonalnych,
2. zrealizowanych przy udziale studiów i wytwórni filmowych,
szkół filmowych,
3. zrealizowanych przez absolwentów wyższych szkół
filmowych,
4. wykonanych na odpłatne zlecenie,
5. niezgodnych z profilem imprezy,

6.

zawierających treści rasistowskie, wulgaryzmy, uwłaczające

godności osób trzecich i naruszające zasady norm
powszechnie obwiązujących,
7. dostarczonych bez karty zgłoszenia.




Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w
żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr
osobistych osób trzecich.
W przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących
sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu
"STOPKLATKA", uczestnik pokryje wszelkie szkody oraz koszty
obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o
naruszenie praw osób trzecich.

5. Nadsyłanie i kwalifikacja filmów:




Filmy do udziału w Festiwalu należy zgłaszać
wypełniając czytelnie (drukowanymi literami lub komputerowo)
Kartę Zgłoszenia dołączoną do niniejszego Regulaminu.
Zgłoszony film można przesłać:
- pocztą tradycyjną na płycie dvd, Blu - Ray, innym nośniku wraz
z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres: Rypiński Dom
Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin,
lub
- elektronicznie na adres email: festiwal.stopklatka@rypin.eu w
treści maila umieszczając link do bezpośredniego pobrania filmu
załączając skan czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia.
















Zgłoszenia filmu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27 sierpnia 2018r.
Film powinien zostać nadesłany w formacie umożliwiającym
jego bezproblemowe odtwarzanie.
Każdy film powinien mieć czołówkę i napisy końcowe (tytuł,
autorzy).
Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania na stronie instytucji
www.rdk.rypin.eu
W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy
dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
Festiwalu.
Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną
dopuszczone do udziału w Festiwalu, chyba że Organizator ze
względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.
Kwalifikacji nadesłanych filmów do przeglądu konkursowego
dokona powołana przez Organizatora komisja kwalifikacyjna.
Lista zakwalifikowanych filmów ukaże się na stronie internetowej
instytucji www.rdk.rypin.eu do dnia 03-09-2018r.
Uwagi do decyzji komisji kwalifikacyjnej można zgłaszać przez 3
dni robocze od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych filmów.
Po tym terminie lista filmów konkursowych jest ostateczna.
Filmy nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie możliwość
zatrzymania kopii wybranych filmów w archiwum festiwalowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace
konkursowe, które nie dotarły do nich, lub dotarły z
opóźnieniem, z przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony
firm, które realizowały wysyłkę pracy konkursowej).

6. Osobisty udział w festiwalu STOPKLATKA


Zakwalifikowanie filmu do konkursu jest równoznaczne z
otrzymaniem zaproszenia na projekcje festiwalowe.



Udział w projekcjach konkursowych Festiwalu jest bezpłatny.



Autor filmu konkursowego może wyznaczyć osobę upoważnioną
do reprezentowania filmu na Festiwalu. Upoważniona pisemnie
osoba korzysta w pełni z praw przysługujących autorowi na
Festiwalu.

7. Nagrody


Przewidziano przyznanie nagród finansowych i rzeczowych.
Organizator informuje, że przyznane nagrody pieniężne zostaną
pomniejszone o podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami




prawa.
Filmy konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Uwagi ogólne





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
"STOPKLATKA".
Zasady udziału w konkursie festiwalowym "STOPKLATKA" określa
wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie
charakter informacyjny.



Organizator zastrzega sobie prawo do emisji fragmentów filmów
konkursowych (do 2 minut) w stacjach telewizyjnych oraz w sieci
Internet w ramach działań promujących Festiwal "STOPKLATKA".
Organizator zastrzega sobie prawo do skopiowania wybranych



filmów i wykorzystania ich w celu promocji Festiwalu.
Wskazane terminy spotkańKMF mogąulec zmianie.



9. Informacji udzielają
Dyrektor RDK: Grzegorz Ziomek
Tel/fax.: (0-54) 280 21 56 wew. 22, 728 314 087
e-mail: grzegorz.ziomek@rypin.eu
Kierownik ds. organizacyjnych i artystycznych: Justyna Motylewska
Tel./fax.: 54 280 21 56 wew. 28, 660-476-322
e-mail: justyna.motylewska@rypin.eu

Rypiński Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

