Propozice VideoCulture Fest 2014
KULTURNĚ : KREATIVNÍ : FILMOVÁ : AMATÉRSKÁ : INTERNETOVÁ SOUTĚŽ
14. ročník
1) Dílo:
a) Předepsaná délka:
Maximální délka snímku je stanovena na max. 35 minut.
b) Technické parametry filmu:
Film může být natočen v libovolném formátu. Pro přihlášení do festivalu musí být snímek nahrán na server
YouTube nebo Vimeo. Snímky doporučujeme nahrávat v nejvyšší možné kvalitě. Nedostatečná kvalita
snímku může být důvodem k nezařazení filmu do soutěže VideoCulture Fest 2014.
c) Práva vztahující se k filmům:
Film zařazený do soutěže musí splňovat podmínky serveru YouTube a Vimeo a nesmí porušovat autorská
práva. Každý autor zodpovídá za svůj přihlášený film.
d) Samotné dílo:
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit film, který bude obsahovat závadný obsah (rasismus, pornografii,
xenofobii, apod.). Film nemusí být v českém jazyce.

2) Tvůrce, tvůrci:
a) Kritéria přijetí:
Do soutěže nepřijímáme filmy vytvořené studenty vysokých filmových škol, filmy natočené pod hlavičkou
těchto škol, absolventské práce, ročníková cvičení ani profesionální či komerční tvorbu.
b) Osoba, osoby, organizace (skupiny) přihlašující film do soutěže:
Musí být autorem snímku, zástupce autorské organizace (skupiny) nebo pověřená osoba autorem snímku
(zástupcem autorské organizace (skupiny)). Je vyloučeno přihlásit snímek bez souhlasu autora, nebo
zástupce autorské organizace (skupiny).
c) Předání snímku:
Probíhá prostřednictvím internetové přihlášky, která obsahuje odkaz směřující na film umístěný na serveru
YouTube nebo Vimeo. Uzávěrka přijímání přihlášek je 24. 11. 2014 ve 23:59 hod.

3) Přihlášení filmu:
a) Přihlásit snímek do soutěže je možné pouze elektronicky a to na internetových stránkách
www.videoculture.cz/fest, do přihlášky je nutné uvést internetovou adresu videa nahraného na serveru
YouTube nebo Vimeo.
b) Každý autor (či zástupce) má možnost přihlásit pouze 1 film.
c) Přihlášení a účast na VideoCulture Fest 2014 je bez jakýchkoliv poplatků.
d) Přihlašovat filmy lze do 24. 11. 2014 do 23:59 hod.
e) Po přijetí přihlášky budete informováni na e-mail uvedený v přihlášce.

4) Vyhlášení výsledků:
a) Budou vyhlášeny tyto ceny:
•
•
•

1. cena, 2. cena, 3. cena za film napříč všemi kategoriemi
Zvláštní cena poroty za film napříč všemi kategoriemi
Ocenění od organizátora VideoCulture Fest ve spolupráci s OAEL, Praha 4 a to v počtu 1 až 3
filmů (bez pořadí)

b) Soutěžní kategorie:
•

Pouze jedna hromadná, soutěží se napříč kategoriemi

c) Soutěží se napříč všemi žánry
d) Vyhlášení výsledků bude k dispozici na našich webových stránkách 8. 12. 2014. Výherci budou zvlášť
obeznámeni na e-mail uvedený v přihlášce. Autor může požádat o zaslání rozboru filmu na e-mail uvedený v
přihlášce.
e) Organizátor si vyhrazuje právo změnit vyhlášené ceny, kategorie a pravidla.

