Pravidla soutěže
1. Soutěžící. Čtvrtého ročníku soutěže Festival studentských filmů (FSF) se mohou zúčastnit žáci a studenti všech
nefilmařských středních škol z Moravskoslezského kraje, bez ohledu na jejich věk, kteří navštěvovali danou
školu v letech 2018 nebo 2019.
2. Pořadatelé soutěže. Vyhlašovatelem i pořadatelem soutěže je zapsaný spolek Festival studentských filmů, z.s.
3. Soutěžní snímky. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící natočit vlastní filmový snímek, který spadá do jedné
z níže uvedených kategorií, a včas zaslat správně vyplněnou přihlášku.
4. Přihlášení do soutěže. Soutěžní snímky, odevzdané po 3. 3. 2020 nebudou zařazeny do letošního ročníku soutěže.
5. Formát celé soutěže je dvoustupňový a skládá se z následujících kol:
› Finálové předkolo: z obdržených snímků vybere porota tři nejlepší filmy v každé kategorii, které postoupí do
finálového kola
› Finále: porota určí pořadí snímků v jednotlivých kategoriích a diváci hlasováním vyberou absolutně nejlepší
film FSF 2020 napříč všemi kategoriemi
6. Kategorie. Soutěžní snímky musí spadat do jedné ze tří kategorií:
› Spot (do 5 minut)
› Dokument (do 15 minut)
› Skorocelovečerní film (do 30 minut)
› Jak to vidí studenti (do 1 minuty)
Uvedené časové vymezení je pouze orientační.
Téma kategorie Jak to vidí studenti bude vyhlášeno nejpozději 15. 1. 2020.
7. Náležitosti snímků. U jednotlivých filmů musí být uveden název, musí obsahovat závěrečné titulky se jmény
autorů, aktérů a seznamem použité hudby, v případě cizojazyčného znění pak musí být snímek doplněn o
titulky v českém jazyce.
8. Materiální zabezpečení. Materiální zabezpečení není omezeno (kvalita filmařského vybavení je vedlejší).
9. Porota FSF. Porotu FSF tvoří vybraná odborná veřejnost a je jediným orgánem rozhodujícím o pořadí snímků
v obou kolech soutěže.
9. Pořadatelé si vyhrazují právo vybírat a jmenovat jednotlivé členy poroty.
10. Porota FSF má právo udělovat zvláštní ocenění, včetně divoké karty. Tu může udělit zajímavému snímku, jenž
v dané kategorii skončí ve finálovém předkole až na čtvrtém místě.
11. Hlasování diváků. Diváci finálového večera vybírají hlasováním (odevzdáním platného hlasovacího lístku) absolutně nejlepší film čtvrtého ročníku Festivalu studentských filmů.
12. Diváci první části finálového dne (veřejné promítání filmů nepostupujících do finále) vybírají hlasováním nejlepší snímek, který se na poslední chvíli přiřadí ke snímkům postupujícím do absolutního finále.
13. Náklady účasti. Náklady účasti se rozumí finanční náklady za dopravu na místo konání finálového promítání.
Náklady účasti si účastníci hradí sami. Autorský tým filmu postupujícího do finále má nárok na dvě volné vstupenky (o jejichž předání budou jeho členové včas informování).
14. Vítězné snímky budou pořadateli oceněny dle rozhodnutí poroty.
15. Souhlas soutěžícího. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.
16. Pořadatelé si vyhrazují právo vyškrtnout ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky uvedené v pravidlech
nebo pravidla poruší.
17. Pořadatelé jsou oprávněni kdykoliv jednostranně změnit výše uvedená pravidla.
Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 9. 2019.
Josef Štefl, ředitel festivalu
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