REULAMIN III MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU KINA NIEZALEŻNEGO
„SPAM – PLESZEW 2010”

1. Inicjatorem i organizatorem III Międzynarodowego Przeglądu Kina Niezależnego „SPAM – Pleszew
2010” jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”,
Niezależna Grupa Artystyczna SPAM, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Stowarzyszenie Pleszew XXI.
2. Przegląd odbędzie się w ostatnich dniach sierpnia 2010 roku w Pleszewie (województwo
Wielkopolskie).
3. Filmy zgłaszane do Przeglądu będą wyświetlane w ramach eliminacji w Pleszewie każdego miesiąca
zaczynając od października 2009 roku.
4. O emisji autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.
5. Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego zostaną wcześniej powiadomieni drogą
mailową lub telefonicznie.
6. Przegląd ma charakter konkursowy.
7. W ramach Przeglądu odbędą się pokazy konkursowe z podziałem na następujące kategorie:
- krótkometrażowy film dokumentalny
- krótkometrażowy film fabularny profesjonalny (zrealizowany z użyciem profesjonalnej kamery, sprzętu
do montażu, wsparciu instytucji filmowych)
- krótkometrażowy film fabularny amatorski (zrealizowany amatorską kamerą, domowy montaż)
- krótkometrażowy film animowany/baśń filmowa
8. Czas trwania jednego filmu nie może przekraczać 30 minut!
9. W ramach Przeglądu dopuszcza się wyświetlanie filmów pełnometrażowych, filmów nie mieszczących
się w regulaminie oraz filmów autorskich organizatorów.
10. Filmy wyświetlane poza konkursem nie walczą o główne nagrody Przeglądu, istnieje jednak
możliwość przyznania jednemu obrazowi specjalnego wyróżnienia JURY (nie dotyczy filmów autorskich
organizatorów).
11. Celem Przeglądu jest:
- upowszechnienie kultury filmowej,
- promocja oraz popularyzacja kina niezależnego,
- wspieranie rozwoju lokalnych inicjatyw kulturalnych,
- wspieranie i promowanie młodych talentów – twórców kina niezależnego,
- partnerska wymiana kulturalna pomiędzy państwami.
12. O wyborze tematu kategorii konkursowej decyduje twórca, jednak w wyjątkowych wypadkach
Komisja Kwalifikacyjna może przypisać film do innej kategorii tematycznej. Organizator ma prawo
decydować o niedopuszczeniu filmu do Przeglądu ze względu na zły stan techniczny kopii, a także w
szczególnych przypadkach filmów zawierających sceny brutalne, przemoc lub sceny erotyczne bez
zachowania dobrego smaku i uzasadnienia w treści oraz wulgarne, naruszające ogólnie przyjęte normy
obyczajowe.

13. Warunki uczestnictwa:
- Film/filmy wraz z kartą zgłoszeniową należy nadesłać paczką lub listem poleconym do dnia 5 sierpnia
2010 roku na adres:
Biuro Międzynarodowego Przeglądu Kina Niezależnego „SPAM Pleszew 2010”
ul. Traugutta 33
63-300 Pleszew
- w Przeglądzie może wziąć udział każdy twórca z Polski i zagranicy,
- Filmy (nakręcone w dowolnej technice) muszą być nadesłane na płytach DVD w plikach pozwalających
na odtwarzanie DVD. Każdy twórca ma prawo nadesłać dowolną ilość prac. Zobowiązany jest jednak do
przygotowania odrębnej płyty i karty zgłoszeniowej dla każdego tytułu. Materiały promocyjne dotyczące
danego filmu należy nadsyłać na odrębnych płytach DVD lub CD:
a.
Materiały promocyjne, w tym także zdjęcia z planu filmowego, należy nadesłać w
formie zarówno przygotowanej do wystawy (wywołane, wydrukowane ew.
oprawione) lub w formie elektronicznej.
b.

Filmy realizowane w języku polskim mogą posiadać napisy w języku angielskim.

c.

Filmy realizowane w języku innym niż polski muszą posiadać napisy lektorskie w
języku polskim.

14. Do Przeglądu komisja może zakwalifikować max. 70 filmów – po 15 w każdej ww. kategorii + 10
filmów pozakonkursowych.
15. Prawa autorskie filmu zgłaszanego na Przegląd nie mogą być w żaden sposób ograniczone, ani
naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
Autor zgłaszając film do konkursu:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

automatycznie wyraża zgodę na pokaz jego obrazu podczas pokazów eliminacyjnych do Przeglądu
automatycznie wyraża zgodę na pokaz jego obrazu podczas trwania Przeglądu
automatycznie wyraża zgodę na pozostawienie filmu w archiwum Przeglądu
wyraża zgodę na emitowanie swojego filmu na projekcjach filmowych organizowanych przez
Organizatorów w celu promocji twórców i Przeglądu
umieszczenie fotosów z filmów na stronie internetowej Przeglądu
upoważnia Organizatorów do kopiowania filmów zakwalifikowanych do konkursu i ich publicznej
emisji w dniach trwania Przeglądu
wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
promowania nagrodzonego filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie oraz na stronach
internetowych
w przypadku przesłania karty zgłoszeniowej i jednoczesnego zatajenia jakichkolwiek informacji
dotyczących sytuacji prawnej filmu, Uczestnik pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej
wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich
za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich wynikających z udziału w filmie zgłoszonym do
Przeglądu odpowiada Zgłaszający
nośnik, na którym został zapisany film, musi posiadać opis zawierający nazwiska twórców, tytuł
filmu, czas trwania i system zapisu.

16. O przyjęciu filmów decyduje data stempla pocztowego (filmy można nadsyłać od września 2009 r.,
w terminie nieprzekraczalnym do dnia 5 sierpnia 2010 r.).
17. Za sprawy związane z organizacją i przebiegiem Przeglądu odpowiada Organizator.
18. Organizator powoła specjalny sztab organizacyjny odpowiedzialny za sprawy związane z realizacją
programu Przeglądu, współpracą z mediami, techniczną, organizacyjną i logistyczną obsługą Przeglądu,
troską o bezpieczeństwo uczestników.
19. Jury Przeglądu składa się z 5 osób, w tym: reżysera, aktorów i przedstawiciela Organizatora.
20. Decyzje Jury Przeglądu są ostateczne i niepodważalne.
21. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
III MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU KINA NIEZALEŻNEGO
„SPAM – PLESZEW 2010”
1.

Tytuł filmu ………………………………………………………………………………………

2.

Reżyser …………………………………………………………………………………………..

3.

Zdjęcia …………………………………………………………………………………………...

4.

Muzyka …………………………………………………………………………………………..

5.

Montaż …………………………………………………………………………………………...

6.

Dźwięk …………………………………………………………………………………………...

7.

Produkcja ………………………………………………………………………………………...

8.

Obsada (max. 6 nazwisk) …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..
9.

Streszczenie (max. 200 słów, powinno być na osobnej karcie): …………………………………..

10.

Czy jest to twój pierwszy film? (proszę zakreślić właściwą odpowiedź):

( ) TAK ( ) NIE

11. Jeśli nie, proszę podać swoją filmografię (tytuł/rok): …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
12. Czas trwania zgłaszanego do Przeglądu filmu …………………………………………………………
13. Data zakończenia produkcji (miesiąc/rok) ……………………………………………………………..
14. Osoba reprezentująca film (poniższe dane trafią do programu Przeglądu) …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
15. Adres, ulica i nr domu osoby reprezentującej film ……………………………………………………..
16. Telefon kontaktowy, e-mail ……………………………………………………………………………..
17. Kategoria (proszę zakreślić właściwe):
( ) krótkometrażowy film dokumentalny
( ) krótkometrażowy film fabularny (profesjonalny)
( ) krótkometrażowy film fabularny (amatorski)
( ) krótkometrażowy film animowany/baśń filmowa
( ) film pozakonkursowy
Oświadczam/y, że znam/y i akceptuję/emy Regulamin Przeglądu i niniejsze zgłoszenie jest z nim zgodne.
Dysponuję/emy prawami do zgłaszanego filmu, które pozwalają na zaprezentowanie go podczas

III MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU KINA NIEZALEŻNEGO „SPAM – PLESZEW 2010”

Podpis/y reżysera/ów lub osoby/osób zgłaszającej/ych film:

