Železniční spolek Klub M 131.1, z.s., Základní umělecká škola Kraslice, p.o., Český zemský
svaz FISAIC, Město Kraslice, Městské kulturní centrum Kraslice, p.o.,
Traditionslok 58 3047 e.V. a Deutsches Dampflokmuseum Neuenmarkt
vyhlašují u příležitosti
2. ročníku mezinárodního filmového festivalu „Kraslický filmVLáček“
soutěž amatérských filmařů

„O kraslické návěstidlo“

Podmínky účasti v soutěži:
soutěž je vyhlášena pro jednotlivce či kolektivy, amatéry a nezávislé autory, železničáře nebo přátele
železnice z České republiky, ze Slovenska i ze zahraničí,
vyhlašují se dvě soutěžní kategorie – tvůrci do 20 let a tvůrci nad 20 let (u kolektivů je rozhodující věk
nadpoloviční většina jeho členů),
do soutěže se nepřijímají snímky natočené na komerční bázi a reklamní šoty.
Témata
-

soutěžních snímků:
železniční provoz,
historie železnic,
akce pořádané na železnici pro veřejnost,
činnost železničních spolků a muzeí,
volná témata natočená zaměstnanci železnice.

Technické podmínky snímků:
soutěžní snímky nesmí být starší 3 let,
soutěžní snímky nesmí být delší 30 minut,
doporučené formáty FMV, mpeg, avi, mp4,
maximální velikost souboru 15 GB,
snímková frekvence 24 nebo 25 fps,
minimální rozlišení videa 190 x 1080,
černá na začátku a na konci filmu maximálně 1 sec.
Podmínky přihlášení:
jeden autor (autorský kolektiv) může přihlásit maximálně 3 snímky,
přihlašující se účastník doloží čestné prohlášení, že není profesionálním filmařem,
současně se zaslanými snímky poukáže účastník částku 100,- Kč nebo 4,- euro za každý zaslaný snímek
na účet Železničního spolku Klub M 131.1, č.ú. 1693611/0300 (tato částka bude využita na organizaci
soutěže),
soutěžní snímky budou bez nároků na honorář k dispozici pořádajícím organizacím, které je budou
využívat při své činnosti, současně budou prezentovány v rámci 2. ročníku mezinárodního filmového
festivalu Kraslický filmVLáček.
Vyhodnocení přihlášených snímků:
v době mezi uzávěrkou soutěže a konáním filmového festivalu „Kraslický filmVLáček“ budou snímky
vyhodnoceny porotou složenou ze zástupců pořádajících složek,
přihlášené snímky budou promítnuty v rámci programu filmového festivalu Kraslický filmVLáček v pátek
30. a v sobotu 31. července 2021; na základě hodnocení jednotlivých snímků návštěvníky festivalu bude
udělena divácká cena,
výsledky hodnocení poroty i divácká cena budou vyhlášeny v rámci večerního programu festivalu
v sobotu 31. července 2021.
Své práce zasílejte (nebo osobně odevzdejte) do 30. června 2021 ve formě DVD (na USB flash disku,
prostřednictvím www.uschovna.cz) na adresu Železničního spolku Klub M 131.1, ul. Kpt. Jaroše 2019, 358 01
Kraslice, klubm131.1@seznam.cz. Současně uveďte stručný obsah (myšlenku) filmu, popř. fotografie z filmu,
fotografie z natáčení, fotografii a charakteristiku autora (autorského kolektivu) či vhodný propagační materiál.

Těšíme se na Vaše snímky.
Další informace získáte na telefonním čísle 602 203 548 a e-mailu Koutny@rotava.cz.

