Pravidlá súťaže pre mladých
Vytvorenie filmového diela na tému „Veda a technika – minulosť, prítomnosť a budúcnosť“
1.
a)
b)
c)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Súťažiaci sa do súťaže môžu prihlasovať v troch vekových kategóriách – podľa aktuálneho veku
v čase konania festivalu.
kategória 1 – deti vo veku do 12 rokov,
kategória 2 – mládež vo veku od 13 do 18 rokov,
kategória 3 – mladí ľudia vo veku od 19 do 30 rokov.
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov (ďalej len autor). Autor musí
v čase konania festivalu spĺňať podmienky súťaže.
Súťažné dielo (film) môže byť nahrávané rôznymi spôsobmi (kamera, fotoaparát, mobil
a pod.).
Dĺžka súťažného diela nesmie presiahnuť 3 minúty – vrátane úvodných a záverečných titulkov.
Každé dielo musí obsahovať úvodné a záverečné titulky, s jasnými identifikačnými prvkami
(názov diela, autor a pod. ).
Všetky diela musia byť nahovorené v slovenskom resp. českom jazyku (resp. sprievodný
text/titulky musia byť v slovenskom alebo českom jazyku).
Autorom môže pomáhať dospelá/odborne znalá osoba, vykonávajúca funkciu odborného
poradcu. Odborný poradca nesmie priamo prispievať k tvorbe diela, môže len poskytovať rady
a podporu.
Za súťažný film sa považuje každé hrané, animované alebo dokumentárne dielo, ktoré sa
venuje predmetnej téme.
Každý autor môže prihlásiť do súťaže len jedno dielo.
Každé dielo musí byť zaregistrované prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej
stránke www.fvf.cvtisr.sk. Po registrácií bude na uvedený e-mail zaslaná licenčná zmluva.
Vyplnenú licenčnú zmluvu a DVD nosič s dielom je potrebné zaslať na adresu Centrum
vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava. Na obálku je
potrebné napísať názov súťaže.
Diela je potrebné zasielať vo formátoch AVI, MP4, MPEG, v HD a Full HD rozlíšení. Autori diel v
kategórii 1 (deti vo veku do 12 rokov) môžu diela zasielať aj v DVD formáte.
Autor diela zodpovedá za ošetrenie autorských práv týkajúcich sa všetkých častí súťažného
príspevku (hudba, použité zábery, citované osoby a pod. )
Autor prihlásením diela do súťaže, súhlasí s jeho použitím a použitím jeho častí na nekomerčné
účely pre potreby propagácie festivalu a propagácie vedy a techniky. Súhlas na použitie udeľuje
autor Centru vedecko-technických informácií SR. Filmové diela budú zverejnené na webovej
stránke festivalu, stránkach patriacich CVTI SR, sociálnych sieťach a videokanáloch a budú
odvysielané v rámci FVF.
Organizačný výbor v spolupráci s hodnotiacou komisiou vyberie diela, ktoré postúpia do
užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto diel komisia vyberie víťazov v jednotlivých
kategóriách. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať dielo, ak nebolo dodané v požadovanej
kvalite, rozsahu, nespĺňalo podmienky súťaže alebo sa nevenovalo predmetnej téme.
Hodnotiaca komisia ocení v každej kategórií jedno dielo. Organizátor si vyhradzuje právo
neudeliť ocenenie, ak žiadne súťažné dielo nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa
skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom partnerov súťaže.
Rozhodnutie komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
Víťazi budú vopred informovaní a vyhlásení počas záverečného ceremoniálu.
Ceny nie sú právne vymáhateľné.

