1. Na Festiwal należy zgłaszać autorskie filmy krótkometrażowe, zrealizowane po 11 marca
2018 r.
2. Film może trwać maksymalnie 7 minut.
3.

4.

skła ekipy, która ierze u ział w pro uk i anego filmu festiwalowego musi w
przyna mnie osó z
tu nia.

o zić

aż y zgłoszony film musi nawi zywać o tematu Festiwalu – „Nie rób scen”.

5. Prace dostarczamy do 31 maja 2018 r. do jednego z organizatorów festiwalu
ź
internetowo poprzez serwisy typu rop ox, Google rive,
eTransfer. Link o filmów
prosimy przesyłać na fzk@dastudnia.pl (prosimy o nie przesyłanie filmów w zał zniku).
6. Do filmu powinien
yć
oł zony plik tekstowy zawiera y opis filmu.
Wymagane informacje w opisie:
a. tytuł filmu,
b. skła ekipy filmowe z wysz zególnionymi rolami i za aniami,
c. e-mail oraz numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z organizatorami
festiwalu,
d. opcjonalnie krótki opis filmu, o wykorzystania w materiała promo y ny .
7.

ymagania oty z e formatu ostar zony materiałów filmowy :
a. preferowane kodeki video:
● MPEG-4 AVC (H.264),
● MPEG-4 ASP (DivX / Xvid),
● MPEG-2.
b. preferowane kodeki audio:
● MP3,
● AAC.
c.
przypa ku zastosowania formatów inny
niż wymienione istnie e
nie ezpie ze stwo utraty ako i, spowo owane konie zno i konwers i o
odpowiedniego formatu.

7. Na czas trwania Festiwalu na portalu Facebook zostaje uruchomiona specjalna strona, na
które
umiesz zane wia omo i zwi zane z przygotowaniami o Festiwalu i ważnymi
atami z nim zwi zanymi. trona
zie pełnić również funk promo y n .

8. Finałow gal , na które zostan zaprezentowane wy rane filmy oraz wr zone nagro y
la twór ów filmów w różny
kategoria
filmowy , poprze zi otwarte spotkanie
zorganizowane przez
tu nia, na którym wy wietlone zostan wszystkie filmy
na esłane na Festiwal i opusz zone przez ury o wzi ia u ziału w Festiwalu.
9. Finałowa gala Festiwalu o
DA Studnia.

zie wraz z uro zystym zako

zeniem roku aka emi kiego w

10. rzewi ywane ata spotkania, na którym wy wietlone zostan wszystkie filmy zgłoszone
na Festiwal to pi tek 22 zerw a 2018 r., a Gali Finałowe – sobota 23 czerwca 2018 r.
Terminy te mog ule zmianie.
11.

skła
ury Festiwalu, które okona przy ziału nagró konkretnym filmom w o zić
:
● duszpasterze Studni,
● organizatorzy 9. e y i Festiwalu Złote alesony,
● inne oso y wy rane przez organizatorów Festiwalu, np. a solwen i tu ni, inni
o owie lu ra ia Zakonu azno zie skiego, o powie zialni nie ior y u ziału w
ża ne filmie konkursowym.
zi ie u ziału w pro uk i akiegokolwiek filmu festiwalowego uniemożliwia we
skła ury Festiwalu.

ie w

13. Dodatkowo, wszystki
twór ów filmów za
amy o wykonania plakatu w formie
elektroni zne promu ego film, a także trailera i ostar zenia go organizatorom Festiwalu.
ostar zone materiały zostan opu likowane na stronie fa e ookowe Festiwalu .
14. Zgłoszenie filmu o Festiwalu est równozna zne z upoważnieniem
tu nia o
publikacji filmu na stronie DA Studnia, kanale DA Studnia na YouTube lub innych,
podobnych serwisach.
15. Zgłoszenie filmu o Festiwalu est równozna zne z upoważnieniem
wykorzystania filmu lu
ego fragmentów w
ela
promu y
Duszpasterstwa.

tu nia o
ziałalno ć

16. westie sporne, nieopisane w tym regulaminie, rozpatru e yrek a Festiwalu Złote
alesony, w które skła w o z
rganizatorzy Festiwalu oraz Duszpasterze DA Studnia.
17.

przypa ku pyta lu w tpliwo

i prosimy o kontakt na a res fzk@dastudnia.pl

