Ogolnopolski Konkurs Prelegentow Filmowych 2017
REGULAMIN
16 marzec 2017
Organizowane od 2009 roku podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyncu
kolejne edycje Ogolnopolskiego Konkursu Prelegentow Filmowych nawiazuja do
zorganizowanego przez DKF Kinematograf i Polska Federacje Dyskusyjnych Klubow
Filmowych 1. Ogolnopolskiego Konkursu Prelegentow Filmowych, ktory odbył sie w
Krakowie w dniach 30 listopada – 9 grudnia 1976 roku.
Informacje ogolne
1. Organizatorem Ogolnopolskiego Konkursu Prelegentow Filmowych 2017 (dalej zwanego
Konkursem) jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubow Filmowych
(dalej zwane Organizatorem).
2. Konkurs ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody popularyzacji wiedzy
o filmie i podniesienie kwalifikacji prelegentow działajacych w dyskusyjnych klubach
filmowych i instytucjach pokrewnych.
3. Prelekcje konkursowe wygłaszane beda podczas 18. Letniej Akademii Filmowej (zwanej
dalej Akademia), ktora odbedzie sie w Zwierzyncu w dniach 11-20 sierpnia 2017 roku.
4. Kalendarz Konkursu:
–

ogłoszenie Konkursu – wkrotce podamy dokładne daty;

–

ogłoszenie listy filmow konkursowych – wkrotce podamy dokładne daty;

–

zgłoszenia kandydatow – wkrotce podamy dokładne daty;

–

ogłoszenie listy uczestnikow Konkursu – wkrotce podamy dokładne daty;

–

ogłoszenie składu Jury – wkrotce podamy dokładne daty;

–

prelekcje konkursowe – od 14 do 18 sierpnia 2017 roku;

–

ogłoszenie wynikow Konkursu i wreczenie nagrod – 18 lub 19 sierpnia 2017 roku.

5. Konkurs finansowo wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu
Operacyjnego Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet I Edukacja
filmowa i kształcenie profesjonalne.
Uczestnicy Konkursu
6. Konkurs ma formułe otwarta.
7. Kazdy uczestnik Konkursu wygłasza prelekcje do wybranego przez siebie filmu z listy
przygotowanej przez Organizatora w porozumieniu z organizatorem Akademii,
utworzonej z filmow bedacych w aktualnym katalogu polskich dystrybutorow.
8. Prelekcje sa wygłaszane w jezyku polskim. Czas trwania prelekcji nie moze przekroczyc
15 minut. O ile Jury w porozumieniu z Organizatorem nie postanowi inaczej,
przekroczenie tego czasu powoduje dyskwalifikacje uczestnika Konkursu.
9. Kandydaci na adres maciej.gil@pfdkf.pl przysyłaja zgłoszenie, na ktore składaja sie: dane osobowe (imie i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania); - dane
kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
- tytuł wybranego filmu;
- tytuł drugiego filmu, w razie gdyby pierwszy był juz zajety (decyduje kolejnosc
zgłoszen);
- notka biograficzna (maksymalnie 750 znakow ze spacjami);
- zdjecie portretowe (format .jpg, w jakosci do druku);
- w przypadku osob niepełnoletnich podpisane oswiadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o zgodzie na udział dziecka/podopiecznego w Konkursie (skan). Chec

udziału w Konkursie mozna przysyłac przed ogłoszeniem listy filmow i pozniej
uzupełnic zgłoszenie o wymagane informacje i tytuły.
10. Sposrod osob, ktore przysłały kompletne zgłoszenia, Organizator wybiera maksymalnie
10 uczestnikow Konkursu, o czym sa oni poinformowani przed ogłoszeniem listy. W
szczegolnych przypadkach Organizator moze poprosic o dodatkowe informacje lub
spełnienie dodatkowych warunkow.
11. Uczestnicy Konkursu przyjezdzaja i przebywaja w Zwierzyncu na własny koszt.
Organizator zapewnia kazdemu uczestnikowi Konkursu akredytacje upowazniajaca do
udziału we wszystkich wydarzeniach Akademii. Udział w Akademii reguluja
postanowienia jej organizatora.
12. Zgłoszenie do Konkursu jest rownoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu oraz z
wyrazeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawa z 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) w zakresie
czynnosci zwiazanych z organizacja Konkursu, a takze na publikacje imienia, nazwiska,
roku i miejsca urodzenia, notki biograficznej i zdjecia uczestnika w materiałach
promocyjnych i informacyjnych Konkursu, w tym na facebookowym fanpage'u
Konkursu.
Ocenianie i nagrody
13. Wystapienia prelegentow ocenia specjalnie powołane Jury według ustalonych przez
siebie kryteriow, z uwzglednieniem walorow merytorycznych, dydaktycznych,
jezykowych i interpersonalnych. Jury przyznaje Nagrode Jury. Jury moze nie przyznac
Nagrody Jury lub zdecydowac o jej podziale. Jury moze przyznac maksymalnie dwa
Wyroznienia za szczegolne walory prelekcji. Obrady Jury sa tajne. Od werdyktu Jury nie
przysługuje odwołanie.
14. Wsrod publicznosci przeprowadzone jest głosowanie, w wyniku ktorego wybrany zostaje
laureat Nagrody Publicznosci. W przypadku rownego rozłozenia głosow, Nagroda
Publicznosci moze byc dzielona. Ranking głosow jest jawny.
15. Łaczna kwota nagrod w Konkursie wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiac piecset złotych
zero groszy). O podziale tej kwoty decyduje Jury w porozumieniu z Organizatorem.
Postanowienia koncowe
16. Organizator moze odwołac Konkurs bez podania przyczyny, jednak nie pozniej niz 31
lipca 2017 roku.
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu nalezy do Organizatora.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

