BENÁTKY FILMOVÝCH AMATÉRŮ
57.ročník

3.LISTOPADU 2018
Město Benátky nad Jizerou vyhlašuje:
57. ROČNÍK PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH FILMAŘŮ
BENÁTKY FILMOVÝCH AMATÉRŮ
Pořadatel soutěže:
Město BENÁTKY NAD JIZEROU
Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou
Telefon 326 375 317
Místo konání:
Společenský sál Záložna, Benátky nad Jizerou
POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Při příležitosti festivalu se uskuteční setkání tvůrců neprofesionálních dokumentárních filmů a
videoprogramů s odborníky a stejně zájmově orientovanými nadšenci.
Přijímají se REPORTÁŽE a DOKUMENTÁRNÍ SNÍMKY – ostatní kategorie nejsou do
soutěže přijímány.
ÚČAST V SOUTĚŽI
Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci a kolektivy bez rozdílu věku a povolání, mimo
profesionálních filmových či televizních autorů.
Do soutěže se přijímají také videoprogramy, které byly již uvedeny v jiných soutěžích, doba jejich
vzniku není rozhodující, ale aktuálnost je předností.
! NEPŘIJÍMAJÍ SE SNÍMKY, KTERÉ BYLY JIŽ V MINULOSTI
DO SOUTĚŽE BFA JEDNOU PŘIHLÁŠENY!
Každá soutěžní práce vstupuje do soutěže na základě samostatné přihlášky. Počet snímků není
omezen, délka jednoho snímku se však doporučuje do 15 minut.
Vlastní soutěži bude předcházet výběr, ve kterém „Pedvýběrová komise“ vybere videoprogramy pro
finále soutěže. Rozhodnutí komise je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.

Ubytování i cestovné si soutěžící zajišťují a hradí sami.
Za každý zaslaný snímek se vybírá poplatek ve výši 50,- Kč (prosíme přiložit k zásilce nebo zaslat
na č. účtu 0483202319/0800, variabilní symbol 3403392, do poznámky jméno
soutěžícího)
TECHNICKÉ PODMÍNKY




Filmy se přijímají na nosičích DVD-video, BD-video, nebo jako datové formáty MP4,
MPG2, AVI elektronicky přes web www.uschovna.cz na E-mailovou adresu
bfa2018@seznam.cz, případně na datových nosičích DVD, BD nebo Flashdisc.
Minimální rozlišení SD (720x576), maximální FullHD (1920x1080)
Na každém nosiči DVD smí být pouze jeden snímek



Začátek snímku se doporučuje na 5. vteřině



Všechny snímky musí vyhovovat technickým zásadám, které jsou zveřejněny na
www.filmdat.cz, kde najdete aktuální informace o BFA.

Odborná spolupráce:
NIPOS-ARTAMA Praha
HODNOCENÍ, CENY
Soutěžní práce hodnotí soutěžní porota jmenovaná pořadatelem. Skládá se z odborníků filmu,
televize a dalších, kteří mají zkušenosti a posuzováním filmařských amatérských prací.
Nejlepším 3 soutěžním snímkům bude udělena keramická cena „BENÁTECKÝ OSKAR“
s finanční odměnou 1.500 Kč.
- další věcné ceny od sponzorů
Uvedené ceny a účastnické plakety je třeba převzít osobně, dodatečně nejpozději do 31.ledna
2019. Po tomto termínu propadají ve prospěch pořadatele soutěže.
KALENDÁŘ SOUTĚŽE
1. Videoprogramy se samostatnými přihláškami a poplatkem 50 Kč máte možnost zaslat
na adresu pořadatele nebo viz.Technické podmínky
Poslední den přijmu soutěžních prací je 27.září 2018.
2. Zprávu o přijetí videoprogramu do vlastní soutěže obdržíte do 27.října 2018, jeho vrácení
na adresu odesílatele do 7.12.2018.
3. Předběžný program BFA 2018
9:00 hod projekce soutěžního pásma
15:00 hod diskuze, hodnocení filmů
15:30 hod slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
Více o programu 57.ročníku BFA nalezenete v průběhu měsíce října 2018 na webových stránkách
města www.benatky.cz a na www.filmdat.cz
Propozice odsouhlaseny na 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou,
konaném dne 3.8.2018, zápis pod č. 362/11R/2018.

