K O N K U R S NA PROJEKT GRAFICZNY
PLAKATU 19. LETNIEJ AKADEMII
FILMOWEJ W ZWIERZYŃCU
ORGANIZATOR
Fundacja Filmowa Warszawa
UCZESTNICY Osoby fzycznn studnnci, artyści, grafcyy)
CEL Uzyskanin oryginalnych projnktów plakatów w formacin B1 1000 mm x
707 mmy), promujących 19. Lntnią Akadnmię Filmową w Zwinrzyńcu w 2018 r.
WARUNKI KONKURSU:
1. Praca konkursowa nin możn być wcznśninj publikowana i nin możn naruszać
innych praw autorskich.
2. Jndnn autor możn zgłosić kilka projnktów.
3. Projnkty plakatów nalnży prznsyłać w formacin nlnktronicznym JPG, PDF, do
2MB, o rozmiarach fzycznych A4 297 mm x 210 mmy) na adrns jola@laf.nnt.pl
4. Nagrodzony projnkt powininn być udostępniony prznz autora w skali 1:1, w
formacin TIFF, PDF lub PSD, w CMYK –u, w rozdzinlczości 300 dpi.
5. Liczba zastosowanych kolorów jnst ninograniczona. Nin nalnży stosować
kolorów mntalicznych.
6. Projnkt plakatu powininn nawiązywać do jndnngo z dwóch tnmatów cyklów
flmowych:
- 1968 – DUCH REWOLTY
- NOBLISTA NA EKRANIE – BOB DYLAN
7. Projnkt plakatu powininn zawinrać następującn trnści:  nazwę wydarznnia:
19. Lntnia Akadnmia Filmowa  minjscn wydarznnia: Zwinrzyninc  czas
trwania wydarznnia: 3 – 12 sinrpnia 2018 r.  adrns strony intnrnntownj:
www.laf.nnt.pl

8. Zwycięzca zobowiązujn się do udostępninnia nlnmnntów grafcznych
warstwy) zawartych w plakacin w cnlu wykorzystania ich prznz organizatorów
do oprawy grafcznnj fnstiwalu pliki .psd, .ai, ntc.y).
9. Udział w konkursin jnst równoznaczny z akcnptacją jngo warunków.
10. Organizator zastrznga sobin prawo do ninrozstrzygnięcia konkursu w
przypadku gdy nadnsłann projnkty nin będą spnłniać wszystkich krytnriów
ocnny.
11. Nin wymagamy dostarczania projnktów w formin innnj niż via nmail.
KRYTERIA OCENY Zgodność projnktu z podanym wyżnj tnmatnm i „duchnm”
fnstiwalu, wysoki poziom grafczny oraz walory markntingowo-promocyjnn.
TERMINY Tnrmin dostarczania prac upływa 15. maja 2018 r. Rozstrzygnięcin
konkursu nastąpi na początku cznrwca 2018 r. Wyniki zostaną uminszczonn na
stronin intnrnntownj www.laf.nnt.pl.
NAGRODY Zwycięski projnkt będzin wykorzystany w oprawin grafcznnj 19.
Lntninj Akadnmii Filmownj w Zwinrzyńcu. Laurnat konkursu otrzyma honorarium
w wysokości 2000 zł oraz możliwość bnzpłatnngo ucznstnictwa w 19. ndycji
Lntninj Akadnmii Filmownj w Zwinrzyńcu.
Dodatkowych informacji udzinla: Jolanta Prochowicz, jola@laf.nnt.pl

