Regulamin
1. Konkurs Filmowy przeprowadzany jest w ramach Festiwalu Filmowego OutFilm.
2. Festiwal odbędzie się w Opolu w dniach 20.-22.10.2017r. Pokazy konkursowe odbędą się
21.10.2017r. Gala Finałowa, wraz z pokazami filmów laureatów 22.10.2017r.
3. Konkurs Filmowy skierowany jest do osób ze spektrum autyzmu oraz do innych twórców
filmów związanych z tym tematem.
4. Nie ustala się ograniczenia wiekowego dla twórców, zgłaszających swój film do Konkursu.
5. W pokazach konkursowych zostaną zaprezentowane filmy wyróżnione w konkursie, w Gali
Finałowej - laureaci Festiwalu.

Zasady dopuszczenia filmu do Konkursu:
6.
7.
8.
9.

Nieprzekraczalny czas trwania filmu - 30 minut
Tematyka filmu – dowolna
Technika – dowolna
Liczba filmów nadesłanych na Konkurs jest dowolna - jednakże zastrzega się obowiązek
nadesłania każdego filmu na osobnym nośniku wraz z osobną kartą zgłoszeniową. Przesłanie
kilku filmów na jednym nośniku lub nie przesłanie ich w ogóle może zdyskwalifikować film.
10. Płyta z filmem winna być opisana, z uwzględnieniem następujących informacji: (imię i
nazwisko, bądź pseudonim autora, tytuł filmu, czas trwania filmu, rok produkcji, format,
rodzaj filmu: reklama, animacja, fabuła, dokument, film o autyzmie).
11. Film wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie od 15
06.2017 do 25.09.2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Prodeste
ul. Krakowska 51/16
45-018 Opole
z dopiskiem OutFilm 2017
12. Do udziału w Konkursach NIE BĘDZIE dopuszczony film:
• film bez kompletnej dokumentacji (karta zgłoszenia filmu)
• film nadesłany na Konkurs po wyznaczonym terminie (25.09.2017)

13. Jury konkursu Festiwalu Filmowego OutFilm może przyznać następujące nagrody:
• nagroda główna w kategoriach najlepszy film animowany, film fabularny, film dokumentalny,
reklama, film społeczny
• nagroda za najlepszy scenariusz
• nagroda za najlepszy montaż
• wyróżnienie
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii wyróżnień (likwidacja oraz
utworzenie nowej kategorii).
15. Warunkiem otrzymania zdobytych nagród rzeczowych (statuetek) jest obecność twórcy lub
osoby upoważnionej na Gali kończącej Festiwal Filmowy OutFilm. W razie nieobecności
przesłany zostanie jedynie dyplom! Gala odbędzie się 22.10.2017r.
16. Osoba zgłaszająca film do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich.
17. Autor zgłaszający film do konkursu, wyraża zgodę na publikację filmu w całości lub
w części w związku z promocją Festiwalu Filmowego OutFilm.
18. Zgłoszony do Konkursu nośnik z filmem staje się własnością organizatorów i nie podlega
zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest zwrot nośnika, jednakże po uprzednim
ustaleniu z organizatorem Festiwalu.
19. Autor zgłaszanego filmu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
przeprowadzenia Festiwalu Filmowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych DZ.U. Nr133, poz.833).
20. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na postanowienia regulaminu.
21. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu uczestników.

W kwestiach spornych, nie objętych regulaminem, lub wymagających dodatkowej
interpretacji decydujący głos posiadają organizatorzy Festiwalu Filmowego OutFilm.

