OFAFA 2016: Festiwal Filmu Autorskiego
KRAKÓW 28 - 29 października 2016

Biuro festiwalowe:
Kinoteatr „Wrzos” / ul. Zamoyskiego 50 / 30-523 Kraków
trl. 603 847 612 / email: ofafa.biuro@gmail.com
www.ofafafestiwal.org

REGULAMIN KONKURSU
§ ORGANIZATOR
1. Organizatorem wydarzenia OFAFA 2016: Festiwal Filmu Autorskiego, zwanego dalej
OFAFA 2016 są: Dom Kultury „Podgórze” oraz Kinoteatr „Wrzos” w Krakowie, zwani dalej
Organizatorem.
§ KONKURS
2. W ramach OFAFA 2016 odbywa się konkurs filmów krótkometrażowych (max. 30 min)
w 2 kategoriach: filmu szkolnego oraz filmu niezależnego.
3. W kategorii filmów szkolnych przyjmowane są filmy zrealizowane w latach 2014-2016
przez uczniów i studentów polskich szkół oraz uczelni filmowych i artystycznych.
4. W kategorii filmów niezależnych przyjmowane są filmy twórców niezależnych oraz
amatorów, także zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach filmowych, nieformalnych
grupach filmowych i artystycznych. Okres realizacji tych filmów 2012 – 2016.
5. Za film autorski organizatorzy uznają pracę, w której reżyser filmu jest także autorem lub
współautorem co najmniej drugiego działania twórczego (scenariusz, scenografia,
animacja, muzyka, zdjęcia itp.).
6. Filmy mogą być wykonane w dowolnej technice animacji (rysunek, wycinanka, plastelina,
kukiełka, animacja komputerowa itd.). Można również zgłosić film kombinowany,
eksperymentalny lub video-art.
7. Organizator nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla twórców filmów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji
dotyczących przebiegu i wyników konkursu.

§ ZGŁOSZENIA
9. Biuro Festiwalowe przyjmuje zgłoszenia filmów do dnia 15 października 2016 roku. W tym
terminie należy wypełnić zamieszczony na stronie https://ofafafestiwal.org/konkurs/
Formularz zgłoszenia filmu oraz przesłać go mailem na adres: ofafa.biuro@gmail.com.
Film zaś należy umieścić w wybranym serwisie umożliwiającym udostępnianie i przesyłanie
plików video (YT, Vimeo, WeTransfer, Google Drive) a link (z możliwością pobrania)
wysłać w treści maila oraz zamieścić w Formularzu zgłoszenia filmu.
10. Filmy należy udostępniać w formacie mp4 w jakości co najmniej 720p.
11. Film powinien posiadać napisy początkowe i/lub końcowe, zawierające tytuł, nazwiska
autorów i rok produkcji.
12. Twórca lub Producent zgłaszający film zobowiązany jest: podać jego tytuł, rok produkcji,
czas trwania, technikę wykonania, kategorię w której film jest zgłaszany, krótki opis treści
filmu, krótki biogram twórcy, nazwę i adres wytwórni (w przypadku filmów studenckich nazwę i adres uczelni) oraz swoje nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
W wypadku zrzeszenia w nieprofesjonalnym klubie f ilmowym prosimy podać jego nazwę
i adres.
13. Zgłaszający film oświadcza, że posiada tytuł prawny do zgłoszenia filmu do konkursu
podczas OFAFA 2016.
14. Twórca/twórcy filmu oświadczają, że film został stworzony i jest udostępniany
z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich, w tym ze szczególnym uzwględnieniem
praw autorskich twórców muzyki i dźwięku.
15. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne
projekcje filmu w ramach OFAFA 2016, a w przypadku otrzymania jednej z nagród również
na uczestnictwo filmu w retrospektywach filmów nagrodzonych, które będą miały miejsce
po zakończeniu OFAFA 2016.
16. Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia
20 października 2016 pocztą elektroniczną. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na
stronie internetowej OFAFA 2016 www.ofafafestiwal.org
§ NAGRODY
17. Organizator przewiduje następujące nagrody:
Złotą Kreskę – dla najlepszego filmu szkolnego (nagroda pieniężna)
Niezależną Złotą Kreskę – dla najlepszego filmu niezależnego (nagroda pieniężna)
Wyróżnienia za szczególne walory estetyczne: plastykę, dźwięk (nagrody rzeczowe)
18. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz utworzenia nagród
dodatkowych.
19. Nagrody zostaną przyznane w anonimowym głosowaniu publiczności oraz uczestników
warsztatów i paneli konferencyjnych organizowanych w ramach OFAFA 2016.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2016 r.
21. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany
w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach
Organizator będzie informować na stronie internetowej OFAFA 2016.
23. Wszelkie informacje dotyczące OFAFA 2016 można uzyskać pisząc na adres:
ofafa.biuro@gmail.com lub dzwoniąc pod nr telefonu: 603 847 612 (codziennie od pn. do
pt. w godz. 9:00 – 16:00).

