PRAVIDLA SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH FILMŮ
7. ROČNÍK FESTIVALU STUDENTSKÉ TVORBY STARTFILM
6. — 12. 8. 2022 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
1. Film je českého nebo slovenského původu a byl vytvořen v roce 2021 nebo 2022.
2. Autor v době dokončení přihlášeného filmu dosáhl věku 15 až 25 let.
3. Soutěž je otevřena jednotlivcům i autorským kolektivům – respektive filmům, které byly režírovány či vytvořeny
skupinou více osob.
4. Jeden autor se může přihlásit i do více soutěžních kategorií, maximálně však s jedním filmem do každé kategorie. V
takovém případě je nutno pro každý film vyplnit samostatnou přihlášku.
5. Autor poskytne svůj film k soukromému zhlédnutí festivalové dramaturgii, která posoudí jeho zařazení do soutěžního výběru. Film poskytne ve formě funkčního on-line odkazu (vyplnění tohoto odkazu je součástí on-line přihlášky).
6. Účast v soutěži je zdarma (tedy bez jakéhokoli účastnického poplatku).
7. Délka přihlášených filmů není omezena.
8. Účast filmu v soutěži není podmíněna osobní účastí autora na festivalu START FILM. Rádi však autory soutěžních
filmů přivítáme na vyhlašování cen v závěru festivalu (na přesný termín budou s předstihem upozorněni).
9. V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailu soutez@startfilm.cz.

DALŠÍ INFORMACE
V případě, že bude snímek vybrán do soutěžního výběru festivalu START FILM:
– souhlasím se zveřejněním informací o filmu na webových stránkách nebo v tiskovinách START FILMu.
– souhlasím, že může být tento film bez nároku na honorář veřejně uváděn v průběhu konání festivalu START FILM, a to
za dobrovolné vstupné.
- souhlasím, že tento film může být bez nároku na honorář jednorázově zveřejněn v rámci živého vysílání na platfomách facebook.com anebo youtube.com, a že jako autor disponuji všemi autorskými a distribučními právy ke snímku,
které mohou být on-line projekci dotčeny (to se týče i případných práv třetích stran, kupř. užití hudebních skladeb
anebo archivních materiálů). Snímek nebude trvale umístněn na platformách facebook.com anebo youtube.com a po
ukončení živého vysílání nebude dostupný jeho záznam.
– poskytnu pořadatelům festivalu film ke stažení v odpovídající kvalitě za účelem výše zmiňovaného promítání.

V případě, že snímek získá některou z cen nebo čestné uznání:
– souhlasím, že může být tento film bez nároku na honorář prezentován na webových stránkách festivalu nebo na
YouTube kanálu festivalu, a to maximálně po dobu jednoho měsíce od ukonční festivalu.

