2 HARCERSKI FESTIWAL FILMÓW
O TEMATYCE HISTORYCZNEJ
BLICHOWO 2016

Regulamin
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Harcerski Festiwal Filmowy o Tematyce Historycznej to przegląd filmów

amatorskich.
2. HFFoTH jest zorganizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie IX -2016”

Organizatorem Harcerskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Historycznej są:




44 Drużyna Starszoharcerska „Sfora” z Blichowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
Hufiec ZHP „Mazowsze” Płock

3. Celem Harcerskiego Festiwalu Filmowego jest popularyzacja harcerstwa

i historii najnowszej Polski, tworzenia materiałów filmowych przez środowiska
harcerskie i niezrzeszone, a także wyróżnienie najlepszych prac oraz ich
Twórców.
4. Finał Harcerskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Historycznej odbędzie się

12 listopada 2016 roku w „Novym Kinie Przedwiośnie” w Płocku
5. HFFoTH jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół podstawowych i

gimnazjów, harcerek i harcerzy ze wszystkich organizacji harcerskich powiatu
płockiego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami fazy konkursowej festiwalu mogą być:







Harcerze indywidualni
Patrole w liczbie do 4-5 osób:
- harcerzy
- harcerzy starszych
- wędrowników
- młodzieży do 16 lat
Uczniowie szkół podstawowych
Uczniowie gimnazjów

2. Każdy patrol /grupa/ musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
3. Zgłoszenie należy wysłać do organizatora na załączonym formularzu na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie, 44 Drużyna Starszoharcerska
„Sfora”, Blichowo 61a, 09-454 Bulkowo.

4.

Zgłoszenia zbierane będą do 25 października 2016roku.

5. Sztab organizacyjny HFFoTH mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Blichowie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE FILMÓW
1. Tematyka filmów powinna być umiejscowiona w latach 1939-1950
2. Filmy powinny być twórczością amatorską, można je wykonać za pomocą

telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, kamery. Ważna jest pomysłowość,
kreatywność, oryginalne ujęcie tematu.
3. Konwencja filmów jest dowolna np. animacja, teledysk, filmik fabularny,

wywiad, reportaż…

4. Minimalny czas trwania filmu wynosi 3 minuty.
5. Czas trwania zgłaszanego filmu nie może przekraczać 5 minut.

IV. ZGŁOSZENIA FILMÓW NA KONKURS
1. Aby zgłosić film należy:



dostarczyć/nadesłać go na nośniku wraz z wypełnioną Metryczką do
Koordynatora konkursu:
Przemysław Szelągowski
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Blichowie
44 DSH „Sfora”
Blichowo 61a
09-454 Bulkowo
przemek019@op.pl

2. Filmiki powinny być dostarczone z Metryczką.
3. Filmy konkursowe należy dostarczyć do dnia 7 listopada 2016 roku.
4. Filmy dostarczone po tym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału

w konkursie, ale mogą zostać wyświetlone.

5. Przekazanie Organizatorowi filmu wraz z kartą zgłoszeń jest równoznaczne ze

zgłoszeniem go do konkursu filmów.

6. Zgłoszony film musi być przekazany na nośniku cyfrowym. Nie zalecamy

używania mocno kompresujących kodeków ani formatów.

7. Materiał powinien być zarejestrowany, edytowany i wysłany w rozdzielczości

nie niższej niż 640 na 480px (w przypadku innych proporcji, krótszy bok
powinien być nie krótszy niż 480px).

8. Przesłane filmy zostaną obejrzane przez Organizatora i zostaną poddane

wstępnej selekcji w każdej z kategorii.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego filmu z powodu

jego słabej jakości technicznej, plagiatu lub słabej wartości artystycznej.

10. Twórcy zostaną również powiadomieni o dopuszczeniu ich filmu do konkursu.

V. JURY I NAGRODY
1. Filmy dopuszczone do konkursu będą oceniane przez 4 osobowe Jury
2. Skład Jury określa Organizator
3. Członkowie Jury i Organizatorzy nie mogą brać udziału w konkursie.
4. Werdykty są ostateczne i niepodważalne.
5. Twórcy filmów po ogłoszeniu wyników mają możliwość wglądu do oceny

swojego filmu.
6. Wszystkie zespoły zgłoszone do konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa
7. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas gali zakończenia

Festiwalu 12 listopada br. „NovymKinie Przedwiośnie” w Płocku.

8. Nagrody zostaną wręczone najlepszym filmom w każdej z kategorii.
9. Jury ma prawo przyznać nagrody specjalne poza kategoriami oraz

wyróżnienia.
10. Twórcy nagrodzonych filmów otrzymają dyplom, puchar, nagrodę rzeczową

oraz gadżety.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega że nadesłane materiały nie zostaną zwrócone.
2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie filmów

oraz swojego wizerunku na zdjęciach i ich publikację.

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator

Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Płocku.

4. Zgłoszenie udziału w Harcerskim Festiwalu Filmowym w Płocku jest

równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
Kontakt:
Przemysław Szelągowski
606 654 591

