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W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne bądź zespoły filmowe (do 10 osób), z
dowolnej szkoły ponadpodstawowejj, znajdującej się na terenie miasta stołecznego
Warszawy.
Temat konkursu: "Dawno się nie widzieliśmy".
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie krótkiego projektu filmowego (filmu
fabularnego, dokumentalnego, bądź animacji ) oraz dokonanie zgłoszenia uczestnictwa do
dnia 06.03.2022
aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić Formluarz Zgłoszeń a następnie wykonaną pracę
przesłać na adres: fokus.festiwal@gmail.com
Zgłoszony do konkursu projekt filmowy powinien:
posiadać tytuł;
zawierać nazwisko/a jego twórcy/ów;
trwać od 3 do 15 minut.
Każdy z uczestników indywidualnych lub grup ma możliwość złożenia w Konkursie tylko
jednego projektu filmowego.
Gotowy projekt filmowy należy przesłać do 09.04.2022 na adres e-mail:
fokus.festiwal@gmail.com
wysyłając pracę autor bądź autorzy wyrażają jednocześnie zgodę na używanie i
publikowanie danej pracy, przez organizatorów, wyłącznie na stronach prowadzonych przez
szkołę i związanych z konkursem.
w przypadku upływu terminu, osoby indywidualne bądź zespoły, które nie przesłały swojego
projektu zostaną wykluczone z konkursu
Finał konkursu odbędzie się w formie festiwalu na terenie LXXV Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego dnia 23.04.2022
w przypadku zagrożenia pandemicznego festiwal zostanie przełożony lub odwołany, a finał
konkursu odbędzie się w formie zdalnej.
Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania projektów filmowych nieobciążonych prawami
autorskimi i pokrewnymi osób trzecich oraz nienaruszających ich dóbr osobistych.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw
autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich do zgłoszonych do konkursu
projektów filmowych.
Organizatorzy zarzekają sobie prawo do niedopuszczania danego projektu do konkursu w
następujących przypadkach:
jest niezgodny z tematem konkursu
jego treść jest nieodpowiednia lub powszechnie uznawana za obraźliwą
w otwarty sposób obraża i promuje nienawiść w stosunku do danych grup
społecznych/etnicznych/religijnych/rasowych
narusza prawa autorskie
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