ŠTATÚT A PRAVIDLÁ
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL LOKÁLNYCH TELEVÍZIÍ

7. – 12. jún 2010, Košice, Slovensko
Dovoľte, aby sme vás pozvali na 16. medzinárodný festival lokálnych televízií, ktorý sa
koná v dňoch 07. - 12. júna 2010 v Košiciach. Festival organizuje Nadácia City TV.
Ako prihlásiť svoj program do súťaže
Svoj program môžete prihlásiť do súťaže Zlatý Žobrák v troch súťažných sekciách - Lokálna
televízia, Produkčná spoločnosť a Mladý tvorca.
Očakávame od vás programy, ktoré budú odrazom života a osudov ľudí, ktorí žijú okolo vás.
Budeme radi, ak nám pošlete také programy, ktoré odhaľujú vážne problémy súčasnej
spoločnosti ako sú korupcia, vydieranie, minoritné a cezhraničné problémy, osudy detí a
žien, programy, ktoré sa zaoberajú následkami globálneho otepľovania, či súčasnej
finančnej krízy.
Uzávierka prihlášok je 15. apríla 2010.
Každý program musí ma ť osobitnú prihlášku.
Formulár nájdete na oficiálnej stránke festivalu www.festival.sk. Vyplnenú prihlášku môžete
poslať emailom na adresu festival@festivals.sk, faxom na +421 55 79 79 112, alebo poštou na
adresu : Nadácia City TV, Hutnícka 1, 040 01 Košice, Slovensko.
Tento rok sa organizátori rozhodli vypísať nasledovné kategórie :
1.
2.
3.
4.
5.

Spravodajstvo a publicistika
Dokument
Animované programy
Hraný film
Special - programy na tému „Globálne otepľovanie“

Prihlásené programy by nemali byť dlhšie ako 30 minút a nemali by by ť vyrobené pred 30.
júnom 2008.
Všetky programy bude posudzovať predvýberová porota, ktorú vymenujú organizátori.
Programy budú hodnotené podľa kvality spracovania, obsahu a invencie. O postupujúcich
programoch do finálovej prehliadky budú organizátori informovať na oficiálnej stránke
festivalu www.festival.sk najneskôr desať dní pred začiatkom festivalu.
CENY
Víťazi vo všetkých kategóriách budú vyhlásení na Závere čnom ceremoniáli 12. júna 2010.
Medzinárodná porota, zložená z piatich členov, rozhodne o ví ťazovi každej kategórie.
Zlatého Žobráka v každej sú ťažnej sekcií môže získa ť program z ktorejko ľvek kategórie,
ktorý obsahuje silnú novinársku výpoveď, ktorý je originálny a odráža pochopenie potrieb
lokálneho diváka.

Premietacie formáty
Programy prihlásené do súťaže posielajte na : DVD, BETA SP PAL, DV CAM alebo mini DV.
Pre každý formát sa vyžaduje dobrá technická kvalita.
Spolu s filmom prihláseným do súťaže je potrebné poslať nasledujúce materiály :
-

vyplnenú prihlášku
súťažný film na DVD ( na predvýber )
synopsis-krátky obsah filmu (cca 150 slov)
dialógovú listinu v originálnom a anglickom jazyku
fotografie z filmu ( 300 dpi)
krátku propagačnú ukážku na DVD
propagačný materiál ( ak máte)

Poskytnutá dokumentácia
s organizátorom inak.

sa

nevracia,

pokiaľ

sa

prihlasovateľ

nedohodne

Filmy na nosičoch a priložené materiály posielajte kuriérom, alebo poštou na adresu:
Nadácia City TV , Hutnícka 1, 040 01 Košice, Slovakia
Nezabudnite starostlivo označiť kazety. Posledný termín zaslania filmov je 15. apríl 2010. Ak
má porota zodpovedne posúdiť Váš program, musíte poslať prihlášky a nosič s materiálom
pred týmto termínom.
Výdavky na prepravu si hradí prihlasovateľ sám.
Hostia
Tvorcovia súťažných filmov sú vítaní, aby mohli osobne sprevádzať svoj film na festivale. Od
autorov ocenených filmov sa očakáva osobná účasť na záverečnom ceremoniále. Príprava
zoznamu pozvaných hostí a podmienky pozvania sú v právomoci riaditeľa festivalu.
Propagácia súťažných filmov
Organizátor si vyhradzuje právo použiť niektoré časti vybraných programov na propagáciu
festivalu za nasledujúcich podmienok :
menej ako 3 minúty pre film s minutážou nad 15 minút
menej ako 30 sekúnd pre film s minutážou pod 15 minút
Ukážky z filmov je možné premietať v kinách, v televíziách propagujúcich festival, na
oficiálnej webovej stránke festivalu, alebo pri inej multimediálnej prezentácií festivalu.
Fotografie z filmov sa môžu použiť v tlačených materiáloch propagujúcich festival.
Organizátor si vyhradzuje právo použiť 10 sekundový úsek z programu pre prípad , že by sa
mal použiť v oficiálnej upútavke festivalu

V prípade otázok kontaktujte prosím organizátorov festivalu:
Nadácia City TV
Medzinárodný festival lokálnych televízií
Hutnícka 1
040 01 Košice
Slovensko
Telefón : 00421 905 966 649,
Fax : 00421 55 79 79 112,
e-mail : festival@festival.sk
www.festival.sk

