REGULAMIN 10. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
FILMÓW KRÓTKICH „OFFK-a” im. Zbigniewa Placzyńskiego

I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkich „OFFK-a”
im. Zbigniewa Placzyńskiego jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.
2. Celem Festiwalu jest popularyzacja amatorskiej i niezależnej sztuki
filmowej oraz wyróżnienie najlepszych filmów i ich twórców.
II. Warunki uczestnictwa
1. Festiwal jest konkursem ogólnopolskim dostępnym dla wszystkich
amatorskich twórców filmowych.
2. Filmy na konkurs, wraz z kartą zgłoszeniową, przesyłają ich twórcy drogą
pocztową, na adres Bałucki Ośrodek Kultury, 91-027 Łódź, ul.
Limanowskiego 166, bądź dostarczają osobiście do Bałuckiego Ośrodka
Kultury „Rondo” do dnia 20.11.2014r. ( decyduje data stempla pocztowego).
3. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji konkursowej jest dołączenie do filmu
wypełnionej karty zgłoszeniowej.
4. Film należy przesłać na płycie CD bądź DVD, w jednym z podanych
formatów pliku wideo: AVI, DVD, MOV, MPG, WMV.
5. Jeden twórca może przysłać łącznie nie więcej niż dwa filmy.
6. Czas projekcji filmu nie powinien przekroczyć pięciu minut.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do konkursu, w
wyjątkowych przypadkach, filmów dłuższych niż w podanym czasie
regulaminowym.
7. Filmy zgłoszone na festiwal powinny być dziełem autorskim, tj. twórca
powinien posiadać pełnie praw do wszystkich elementów zgłoszonego dzieła
filmowego.
III. Nagrody
1. Jury Festiwalu powołuje Organizator Festiwalu.
2. Przegląd zakwalifikowanych filmów nastąpi 27.11.2015 w Bałuckim Ośrodku
Kultury „Rondo” , ul. Limanowskiego 166 w Łodzi. Po projekcji, Jury, wyłoni i
nagrodzi najlepsze produkcje.
2.a. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie opublikowana na stronie
bok.lodz.pl do dnia 25.11.2015

3. Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe. O sposobie rozdzielenia
nagród decyduje Jury Festiwalu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów
do celów reklamy, dokumentacji i popularyzacji amatorskiej twórczości
filmowej w mediach.
2. Zgłoszenie filmu do udziału w 10. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU
FILMÓW KRÓTKICH „OFFK-a” im. Zbigniewa Placzyńskiego,
jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy Festiwalu.
4. Koszty zakwaterowania i podróży uczestnicy Festiwalu pokrywają ze
środków własnych.

