KONKURS

ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – VIDEO
REGULAMIN
Konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – VIDEO jest zorganizowany w ramach X Międzynarodowego Festiwalu
Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, który odbywać się będzie w Łodzi w 3 terminach:
21-23.08.2020; 09-11.10.2020; 04-06.12.2020
Adresowany jest do pasjonatów krótkich form filmowych. którzy zainspirują się folklorem i tradycjami kulturowymi
różnych narodów na świecie.
Konkurs odbywać się będzie w formie:


realnej - dla uczestników, którzy realizować będą materiał filmowy podczas wydarzeń festiwalowych.



wirtualnej - dla uczestników, którzy nie mogli przyjechać na festiwal z uwagi na epidemię, będą
realizować materiał filmowy w wybranym przez siebie miejscu kulturowym w Polsce lub w innym kraju na
śiwcie, skąd pochodzą.

I. ORGANIZATORZY
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO
II. CELE
1. Zainspirowanie pasjonatów videofilmowania do tworzenia krótkich materiałów filmowych, w oparciu o tematyką
folklorystyczną, nawiązującą do tradycji różnych narodów na świecie.
2. Zaangażowanie twórcze uczestników w działania festiwalowe.
III. UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu jest młodzież i dorośli według określonych kategorii wiekowych w poszczególnych
rodzajach konkursu.
IV. KATEGORIE RODZAJOWE I WIEKOWE KONKURSU.
Kategoria I: 14–17 lat,
Kategoria II: 18–26 lat,
Kategoria III: powyżej 26 lat.
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V. TERMINY
konkurs realny i wirtualny – od 21.08.2020 do 30.11.2020
VI. OPIS PREZENTACJI KONKURSOWYCH
1. Tematy filmu wideo (do wyboru 1 z 3 tematów):
a. Zakochaj się w festiwalowej Łodzi! - materiał realizowany podczas festiwalu, promujący walory kulturowe
Łodzi i festiwal Folkowe Inspiracje.
b. Folkowe Inspiracje 2020 - reportaż z wybranych wydarzeń festiwalu Folkowe Inspiracje.
c. Tradycje, zwyczaje, inspiracje - dowolna forma materiału filmowego dotycząca wybranego wydarzenia,
obrzędu lub miejsca tematycznie związanego z krzewieniem tradycji ludowych, kulturowych różnych narodów
na świecie w dowolnym kraju.
2. Uczestnik indywidualny lub grupa reporterska wybiera jeden temat.
3. Planem filmowym powinny być elementy krajobrazowe, architektoniczne, kulturowe, charakterystyczne
dla miejsca, które zostało wybrane przez realizatorów materiału do filmu.
4. Podkład muzyczny powinien być kompozycją własną. W przypadku wykorzystania innego materiału
muzycznego uczestnik konkursu jest zobowiązany posiadać prawa do wykorzystanego utworu.
5 Film video nie może przekraczać 4 minut, powinien być nagrany w formacie dostępnym w telefonie
komórkowym, kamerze filmowej, tablecie itp.
6. Film powinien być nagrany w jakości HD lub Full HD ( minimalna rozdzielczość 1280 x 720 pikseli).
7. Film powinien zawierać na wstępie kadr z tytułem i w końcowym obrazie powinien zawierać: imię i nazwisko
autora/autorów oraz autorów muzyki i tekstu, ewentualnych partnerów itd.
8. Konkursowy materiał filmowy powinien być przesłany na adres mailowy: info@folkoweinspiracje.pl jednym
z wybranych sposobów:


poprzez WeTransfer



plik video załączony do maila



w treści maila link z adresem strony internetowej wybranego kanału filmowego.

2

9. Materiał konkursowy należy przesłać w wybranym terminie, pomiędzy trzema edycjami festiwalu, nie później
niż do 30.11.2020
10. Każda forma przesyłki konkursowego materiału fpowinna być opisana w następujący sposób: nazwa
konkursu - nazwa zespołu - miasto-państwo
Np. „ZŁOTA ŁÓDKA 2020 VIDEO - YUN PRESS CENTRE- Kijów -Ukraina
VIII. OCENA PREZENTACJI KONKURSOWYCH
1. Kryteria oceny prac:
a. Zgodność treści filmu z tematem i celami konkursu.
b. Nowatorskie ujęcie tematu folkloru w wybranej przestrzeni.
c. Walory estetyczne.
d. Strona techniczna: poprawność kadru, ostrość, dobry dźwięk.
2. Filmy konkursowe oceniane będą przez Jury w terminie od 21.08.2020 do 30.11.2020
każdorazowo po ich przesłaniu mailem.

Ostateczny werdykt Jury będzie podczas uroczystości w dniu

04.12.2020 r.
3. Laureaci konkursu otrzymają ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE ŁÓDKI oraz dyplomy.
VIII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zespół uczestniczący w konkursie ma obowiązek rejestracji na stronie www.folkoweinspiracje.pl poprzez
wypełnienie aplikacji KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i zaznaczenie w niej opcji
KONKURS – ZŁOTA ŁÓDKA 2020 – VIDEO oraz dokonanie wybory formy konkursu: WIRTUALNY.
2. Wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i regulaminu
festiwalu.
3. Rejestracja udziału w konkursie odbywa się w następujących terminach:
I. 21.08. – 23.08.2020 r. – rejestracja od 15.07.2020 r. do 20.08.2020 r.
II. 09.10. – 11.10.2020 r. – rejestracja od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.
III. Działania filmowe po 11.10.2020 - rejestracja od 12.10.2020 r. do 30.11.2020 r..
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X. WPISOWE
1. Udział w konkursie w formie zdalnej- wirtualnej jest bezpłatny.
2. Za udział w konkursie realnie podczas wydarzeń festiwalowych uczestnik/zespół wnosi wpisowe
w kwocie 12 PLN (3 EURO).
3. Wpisowe należy przelać na konto Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, 90-106 Łódź,
ul. R. Traugutta 5/5, SANTANDER BANK POLSKA S.A., nr 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980.
W treści przelewu należy wskazać nazwę zespołu i nazwę konkursu.
Opłatę można również uiścić w Biurze Festiwalu podczas rejestracji.
XI. INNE WARUNKI ORGANIZACYJNE KONKURSU
1. Film video jest realizowany przez indywidualnego uczestnika konkursu, lub grupę reporterską uczestniczącą
w festiwalu.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem filmu video, posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej
na konkurs pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji/lub innego
rozpowszechnienia.

Zgłoszenie

do

udziału

w

konkursie

jest

równoznaczne

z

oświadczeniem,

że prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich.
3. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. w tym w szczególności w zakresie publicznego udostępniania, utrwalania,
zwielokrotnienia, w tym techniką cyfrową, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
4. Organizator nie odsyła prac konkursowych. Prace biorące udział w prezentacjach pokonkursowych przechodzą
na własność organizatora.
5. Uczestnik, zespół reporterski biorący udział w konkursie, może przesłać więcej niż 1 pracę we wszystkich
terminach, pod warunkiem zmiany tematu materiału filmowego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii konkursowych w zależności od ilości zgłoszeń,
rozstrzygania spraw nieobjętych regulaminem oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prezentacji konkursowych w środkach masowego
przekazu i w innych materiałach promocyjnych Festiwalu.
8. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do biura festiwalu na adres: info@folkoweinspiracje.pl
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