REGULAMIN KONKURSU
21. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW DOKUMENTALNYCH
OFF CINEMA
18-22 PAŹDZIERNIKA 2017

21. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA (21. MFFD OFF CINEMA)
odbędzie się w dniach 18-22 października 2017 roku. Festiwal stawia sobie za cel kompleksowy
przegląd twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego. MFFD OFF CINEMA prezentuje filmy
dokumentalne w międzynarodowej sekcji konkursowej.

I. FESTIWAL

1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą przy ul. Św. Marcin 80/82, 61809 Poznań, Polska.
2. Do udziału w 21. MFFD OFF CINEMA mogą być zgłoszone filmy dokumentalne
z całego świata bez ograniczeń ze względu na temat i czas trwania.
3. W konkursie festiwalowym mogą brać udział filmy zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku.

II. SELEKCJA KONKURSOWA

1. Festiwal nie pobiera opłat za zgłoszenie filmu.
2. Filmy do selekcji konkursowej będą przyjmowane wyłącznie w formatach: DVD Video, Blu-ray,
MP4 lub link z możliwością pobrania w rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD (1920X1080p).
Organizator nie zwraca kopii przeglądowych nadesłanych do selekcji.
3. Termin zgłaszania filmów do selekcji: 30 czerwca 2017 roku.
4. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest przesłanie:
a) kopii przeglądowej
b) wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (dostępna na stronie www.offcinema.pl) (
c) minimum czterech kadrów z filmu (poziome, o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie jpg),
d) zdjęcia reżysera (o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie .jpg)
e) biografii reżysera (w formacie .doc lub .docx, do 300 znaków)
f) opisu filmu (w formacie .doc lub docx., do 500 znaków)
5. Powyższe elementy należy nadesłać do 30 czerwca 2017 roku, elektronicznie na adres

offcinema@ckzamek.pl lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
MFFD OFF CINEMA
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Święty Marcin 80/82
61 – 809 Poznań
Polska
6. Komisja Selekcyjna powołana przez Dyrektora Festiwalu dokona wyboru filmów, które wezmą
udział w konkursie 21. MFFD OFF CINEMA.
7. Wyniki selekcji konkursowej zostaną ogłoszone nie później niż 7 sierpnia 2017 roku.
O zakwalifikowaniu do konkursu twórcy zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail
podane w Karcie Zgłoszenia.
8. Decyzje Komisji Selekcyjnej są nieodwołalne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania
swoich postanowień.
9. Po werdykcie Komisji Selekcyjnej Dyrektor Festiwalu ma prawo zakwalifikować do pokazów
konkursowych filmy, które nie podlegały ocenie Komisji.
10. Organizator pozostawia sobie prawo do wykreślenia filmu zakwalifikowanego przez komisję
selekcyjną do konkursu, jeśli twórca nie wywiąże się z obowiązków regulaminowych.

III. KONKURS
1. Po zakwalifikowaniu filmu do konkursu zgłaszający zobowiązuje się do niewycofania filmu z
pokazów festiwalowych.
2. Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorowi Festiwalu bezpłatnie.
3. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do konkursu, zgłaszający zobowiązuje się do
przesłania organizatorowi - w ciągu 7 dni - w formie elektronicznej list dialogowych:
- filmy polskojęzyczne: wymagana lista dialogowa w j. angielskim z dodanym timecodem, w
formacie SRT,
- filmy w pozostałych wersjach językowych: wymagane naniesienie napisów angielskich na kopię
filmu, wymagana lista dialogowa w j. angielskim z dodanym timecodem, w formacie SRT,
preferowana lista w j. polskim z dodanym timecodem, w formacie SRT.
5. Do projekcji festiwalowych dopuszczone będą filmy na następujących nośnikach oraz w
następujących plikach:
- niekodowany pakiet DCP, 2K, 4K, 3D (konieczność zawarcia list dialogowych wewnątrz pakietu –
punkt 4),

- plik mpeg – 4 (kodek H.264),
- Blu Ray (nieszyfrowane, region B/2),
6. Kopie konkursowe powinny dotrzeć do organizatora do 7 września 2017 roku na adres:
MFFD OFF CINEMA
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Święty Marcin 80/82
61 – 809 Poznań
Polska
7. Koszty transportu kopii przysyłanych do selekcji i wszystkich kopii konkursowych oraz wszelkie
opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium
Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z
transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinien
być dołączony dokument, określający jej wartość jako nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem:
"No commercial value. For cultural purposes only".
8. Organizator pozostawia sobie prawo do zwrotu kosztów podróży uczestnikom konkursu
biorącym udział w festiwalu.

IV. NAGRODY REGULAMINOWE
1. Jury Festiwalu oceni filmy biorące udział w konkursie i przyzna następujące nagrody główne:
- I nagroda: Złoty Zamek wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 15 000 złotych
- II nagroda: Srebrny Zamek wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 złotych
- III nagroda: Brązowy Zamek wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5 000 złotych
2. W sytuacji, gdy Jury przyzna którąkolwiek regulaminową nagrodę więcej niż jednemu filmowi ex
quo, przynależna nagrodzie suma pieniężna będzie podzielona na równe części pomiędzy
laureatów.
3. Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.
4. Jury ma prawo nie przyznać nagród regulaminowych.
5. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania.
6. W uzgodnieniu z organizatorem mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane
przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
7. Dyrektor Festiwalu wedle własnej opinii ma prawo przyznać swoją nagrodę.

8. Decyzja Dyrektora Festiwalu jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania.
9. Lista filmów nagrodzonych zostanie ogłoszona 21 października 2017 roku podczas uroczystej
gali kończącej Festiwal.
V. POKAZY I PROMOCJA
1. Podczas trwania Festiwalu organizator zastrzega sobie maksymalnie 5 projekcji filmu.
2. Uczestniczący w konkursie wyrażają zgodę na publikację informacji o filmie i autorze na stronie
internetowej Festiwalu oraz w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.
3. Organizator ma prawo w celach promocyjnych udostępnić stacjom telewizyjnym oraz portalom
internetowym zwiastun filmu lub fragmenty filmów konkursowych.
4. Właściciele praw do filmów zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na 5 bezpłatnych projekcji
w ramach pokazów promujących Festiwal organizowanych w Polsce i za granicą po zakończeniu
konkursu.
VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zgłoszenie filmu do udziału w MFFD OFF CINEMA jest równoznaczne z przyjęciem zasad
Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości za obowiązującą uznaje się polską wersję Regulaminu.
4. Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Kultury ZAMEK
Dział Filmu
e-mail: offcinema@ckzamek.pl
tel. 061 64 65 204

