REGULAMIN
PRZEGLĄDU FILMÓW AMATORSKICH
ŁAPA 2017

CELE FESTIWALU:
Prezentacja dorobku twórczego młodych fimowców.
Popuiaryzacja nieprofesjonainej twórczości fimowej.
Doskonaienie warsztatu fimowego.
Wyróżnienie fimów o szczegóinych waiorach artystycznych i technicznych.
Wymiana doświadczeń.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Festiwai jest przeznaczony dia amatorów bez ograniczeń wiekowych.
Czas projekcji zgłaszanych filów nie loże przekroczyć 20 linut.
Komisja Kwaiifkacyjna powołana przez organizatora może dopuścić dłuższą
projekcję, kierując się wzgiędami artystycznymi bądź edukacyjnymi produkcji.
Do konkursu będą przyjmowane fimy zreaiizowane w roku bieżącym.
Warunkiem uczestnictwa w festiwaiu jest nadesłanie fimu oraz wypełnionych kart
zgłoszeń do dnia 20 iistopada br.
Zgłoszenie fimu drogą eiektroniczną poiega na dostarczeniu fotokopii wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszenia fimu i iinku z możiiwością pobrania fimu na adres emaii: kino@dkiapy.pi
Fiimy powinny być zarejestrowane w standardzie PAL.
Fiim powinien posiadać czołówkę iub napisy końcowe(tytuł i nazwiska twórców,
tytuły i autorów fragmentów muzycznych wykorzystanych w fimie).
Autor zgłaszając fim do konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję i
reemisję w stacjach teiewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach prowadzonej
promocji Konkursu.
Prawa autorskie fimu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani
naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku
niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne
oświadczenie prezentujące sytuację prawną fimu.

Dol Kuitury, 18-100 Łapy, ui. Nowy Rynek 15, NIP 966-05-73-936, ☎ 857152300, ✉ kino@dkiapy.pi, http://dkLapy.pi

NAGRODY:
Najiepsze fimy zostaną zaprezentowane pubiicznie. Oceniać je będzie Jury
powołane przez organizatora.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
1. 2. 3. Nagroda Festiwaiu
Organizatorzy zastrzegają możiiwość innego podziału nagród.
Zapraszamy autorów na Gaię Festiwaiową, która odbędzie się w pierwszą sobotę
grudnia o godzinie 19:00 w saii Domu Kuitury w Łapach.
BIURO FESTIWALOWE:
Instruktor: Rajmund Brzozowski
Dom Kuitury w Łapach, ui. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy,
tei. 857 152 300, e-maii. kino@dkiapy.pi
PROJEKCJE FESTIWALOWE:
Saia Domu Kuitury, Łapy, ui. Nowy Rynek 15
INFORMACJE DODATKOWE:
Fiimy nieodebrane po Festiwaiu zostaną w archiwum.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania wybranych fimów,
wykorzystania ich do promocji Festiwaiu.
Fiimy wstępnie oceni komisja kwaiifkacyjna powołana przez organizatorów.
Zgłoszenie fimów na festiwai jest bezpłatne, tematyka i technika fimów jest
dowoina.
Fiimy naieży dostarczyć do 20 iistopada br.
Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych
osobowych w ceiu reaiizacji Konkursu. Administratorem danych osobowych jest
Dom Kuitury w Łapach. Masz prawo do wgiądu i korekcji podanych informacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr
133, poz. 833 ze zmianami).
Organizatorzy nie biorą odpowiedziainości za ewentuaine zagubienie iub
uszkodzenie fimów powstałe z przyczyn od nich niezaieżnych.
Strona informacyjna Przegiądu Fiimów Amatorskich to: http://kino.dkiapy.pi
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