16. FESTIWAL FILMOWY OPOLSKIE LAMY
Regulamin
Konkursu Głównego
1.

Konkurs Główny 16. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy (zwany dalej Konkursem)
przeprowadzany jest w ramach 16. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Festiwal
odbędzie się w Opolu w okresie 03-13.10.2018 r. Pokazy konkursowe odbędą się w dniach
04-09.10.2018 r. Gala Finałowa, wraz z pokazami filmów laureatów – 13.10.2018 r.

2. Konkurs Główny skierowany jest do twórców uczestniczących w systemie nauczania
wyższego, studentów lub absolwentów szkół filmowych oraz do twórców będących
studentami lub absolwentami kierunków związanych z filmem innych szkół (nie
filmowych).
3. Konkurs Główny podzielony jest na trzy samodzielne sekcje: animacji, fabuły i dokumentu.
4. Organizator nie ustala ograniczenia wiekowego dla twórców, zgłaszających swój film do
Konkursu Głównego.
5. W Konkursie Głównym wezmą udział filmy wyłonione na drodze Selekcji.
6. Komisja selekcyjna (w której skład wchodzą: organizatorzy festiwalu, filmoznawcy, osoby
związane ze środowiskiem kulturalno-artystycznym Opolszczyzny oraz młodzi filmowcy),
spośród nadesłanych filmów wybiera około czterdziestu, które wchodzą w skład Konkursu
Głównego.
7. Zasady dopuszczenia filmu do Selekcji Konkursowej:

- nieprzekraczalny czas trwania filmu – 30 minut
- realizacja filmu po 31 grudnia 2016 roku
- tematyka filmu – dowolna
- technika – dowolna
- liczba filmów nadesłanych na Konkurs jest dowolna – jednakże zastrzega się obowiązek
nadesłania każdego filmu linkiem Z MOŻLIWOŚCIĄ POBRANIA wraz z osobną
kartą zgłoszeniową.
Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.opolskielamy.pl
- link z filmem należy przesłać na adres zgloszeniakonkurs16.ffol@gmail.com za
pośrednictwem WeTransfer, MyAirBridge, itp. z adnotacją zawierającą: np. „Konkurs
Etiud Filmowych - Animacja”.
Zgłoszenie filmu do selekcji konkursowej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem go do
Konkursu.
8. Film wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 05.08.2018
9. Do udziału w Konkursie NIE BĘDZIE dopuszczony film:

- prezentowany w ramach poprzednich edycji Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy
- film bez kompletnej dokumentacji (karta zgłoszenia filmu)
- film nadesłany na Konkurs po wyznaczonym terminie (05.08.2018)
- film nie spełniający wymogów formalnych zawartych w pkt. 7 Regulaminu.
10. Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu udostępniona zostanie na stronie
internetowej 16. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy: www.opolskielamy.pl do
17.09.2017 r. Zastrzega się, iż Organizatorzy nie mają obowiązku telefonicznego
informowania twórców o zakwalifikowaniu do Konkursu Głównego.
11. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do Konkursu Głównego, zgłaszający
zobowiązany jest do dostarczenia materiałów dotyczących filmu (m.in. zdjęć z filmu, zdjęcia i
biografii reżysera)
12. Jury Konkursu Głównego 16. FFOL może przyznać następujące nagrody:
 nagroda główna – pieniężna oraz statuetka (w poszczególnych sekcjach Konkursu
Głównego)
 wyróżnienie – nagroda pieniężna (w poszczególnych sekcjach Konkursu Głównego)

Przyznana zostanie również poprzez głosowanie widzów pokazów konkursowych, nagroda
publiczności – statuetka i nagroda pieniężna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii wyróżnień (likwidacja oraz
utworzenie nowej kategorii), a także zastrzegają możliwość nie wystąpienia nagrody
głównej w poszczególnych sekcjach Konkursu Głównego.
Warunkiem otrzymania zdobytych nagród rzeczowych (statuetek) jest obecność twórcy
lub osoby upoważnionej na Gali kończącej 16. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. W razie
nieobecności przesłany zostanie jedynie dyplom! Gala kończąca 16. Festiwal Filmowy
Opolskie Lamy odbędzie się 13.10.2018 r.
13. Osoba zgłaszająca film do Konkursu Głównego musi posiadać pełnię praw autorskich. W
innym przypadku jest zobowiązana dołączyć do filmu oświadczenie precyzujące sytuację
prawną filmu.
14. Zgłaszający film do Konkursu Głównego wyraża zgodę na publikację filmu w całości lub
w części w związku z promocją Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy.
15. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w
oficjalnych drukach i materiałach prasowych.

16. Autor zgłaszanego filmu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
przeprowadzenia rekrutacji do Konkursu Głównego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr133, poz.833).
17. Zgłoszenie filmu do Konkursu Głównego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
regulaminu.

18. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu uczestników.
19. Organizatorzy zapewniają osobom reprezentującym zakwalifikowany film dwa bezpłatne
karnety na projekcje konkursowe oraz możliwość uczestniczenia w masterclass`ach oraz Gali
Finałowej – po uprzednim ustaleniu z organizatorami chęci uczestnictwa w masterclass`ach i
Gali Finałowej, także zakwaterowanie (w dniach organizowanych masterclass`ów i Gali
Finałowej). Na czas pokazów konkursowych organizatorzy nie zapewniają noclegów, natomiast
mogą służyć pomocą w zorganizowaniu ich.
20. Pokazy filmów konkursowych odbywać się będą w terminie 04-09.10.2018 r.
Gala Finałowa, wieńcząca Festiwal odbędzie się 13.10.2018 r. i w dniu Gali Finałowej
prezentowane będą wyłącznie filmy laureatów Festiwalu oraz „niespodzianka filmowa lub
muzyczna”. Nagrody i statuetki zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej.
W kwestiach spornych, nie objętych regulaminem, lub wymagających dodatkowej
interpretacji decydujący głos posiadają Organizatorzy 16. Festiwalu Filmowego Opolskie
Lamy.

