REGULAMIN KONKURSU „KRYTYK MÓWI”
EDYCJA 2017
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu na wypowiedź krytyczno-filmową „Krytyk Mówi” (zwanego
dalej Konkursem) jest Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (zwany dalej
Organizatorem).
2. Konkurs nawiązuje do coraz silniejszej dominacji obrazu nad pismem we współczesnej
kulturze. Odwołuje się zarówno do tradycji programów telewizyjnych, w których
odbywają się dyskusje o filmie, jak i coraz częstszego zjawiska zastępowania tekstów
krytycznych i mówionych materiałami wideo.
3. Formuła Konkursu składa się z dwóch etapów:
a. Uczestnicy przygotowują na temat wybranego przez siebie filmu lub
zagadnienia filmowego krótką wypowiedź wideo o dowolnej stylistyce
i formie. Materiał wideo stanowi wizytówkę Kandydata i jest oceniany przez
Komisję Selekcyjną.
b. Komisja Selekcyjna nominuje do drugiego etapu Konkursu Laureatów, których
zadaniem jest przeprowadzenie prelekcji do dwóch losowych filmów z
programu 8. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja podczas
trwania festiwalu od 19 do 22 października 2017 roku.
c. Wylosowane filmy z programu Festiwalu zostaną udostępnione Laureatom
przez Koordynatora Konkursu z wyprzedzeniem.

KALENDARZ KONKURSU
1. Otwarcie naboru zgłoszeń do Konkursu – 3.08.2017 r.
2. Zakończenie naboru – 14.09.2017 r.
3. Ogłoszenie listy Laureatów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu –
19.09.2017 r.
4. Przesłanie uczestnikom wiadomości o wylosowanych tytułach filmowych –
24.09.2017 r.
5. Laureaci otrzymują od Koordynatora Konkursu dostęp do wylosowanych filmów – od
25.09.2017 r.
6. Prelekcje Laureatów przed seansami podczas Festiwalu, głosowanie publiczności –
19–22.10.2017 r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystego
zamknięcia Festiwalu – 22.10.2017 r.

KANDYDACI, ZGŁOSZENIA I SELEKCJA
1. Konkurs ma formułę otwartą.
2. Zgłaszający się do Konkursu zwani są dalej Kandydatami.
3. Kandydaci przesyłają uzupełniony formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://goo.gl/forms/V8XPrGe61Ir3COZk2
4.
W formularzu zgłoszeniowym należy umieścić link do ściągnięcia pliku
multimedialnego z krótką wypowiedzią wideo w dowolnej stylistyce i formie
na temat wybranego przez Kandydata filmu lub zagadnienia filmowego. Link należy umieścić
w formularzu zgłoszeniowym w odpowiedniej kolumnie.
5.
Organizator wprowadza limit czasu trwania zrealizowanej wypowiedzi wideo, który
wynosi 7 minut.
6.
Wideo może być próbą interpretacji/analizy lub interesującym wprowadzeniem
do wybranego przez Kandydata filmu lub zagadnienia filmowego.
7.
W zrealizowanej wypowiedzi wideo Komisja Selekcyjna ocenia zarówno sposób
autoprezentacji, zdolności wykorzystania warsztatu filmowego do komunikacji
z widzem, jak i interesującą zawartość wypowiedzi.
8.
Spośród Kandydatów, którzy przesłali kompletne zgłoszenie, tj. formularz
zgłoszeniowy, Komisja Selekcyjna złożona z filmoznawców wskaże Laureatów, którzy wezmą
udział w drugiej części Konkursu.
9.
Lista Laureatów zakwalifikowanych do drugiej części Konkursu zostanie udostępniona
na oficjalnej stronie Festiwalu do 19.09.2017 r.
10.
O wynikach pracy Komisji Selekcyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną
poinformowani również poprzez pocztę elektroniczną do 19.09.2017 r.
11.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883)S
w zakresie czynności związanych z organizacją Konkursu , a także na publikację imienia,
nazwiska, daty urodzenia, notki biograficznej, wypowiedzi wideo i zdjęcia uczestnika w
materiałach promocyjnych Festiwalu.

ZAKWALIFIKOWANI UCZESTNICY
1. Druga część Konkursu odbędzie się podczas 8. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej
Kamera Akcja w Łodzi w dniach 19–22.10.2017 r.
2. Zakwalifikowani Kandydaci biorący udział w finałowej części Konkursu zwani są dalej
Laureatami.

3. Laureaci otrzymują od Organizatora listę wylosowanych filmów, a następnie dostęp do
wylosowanych filmów w postaci linka lub nośnika fizycznego.
4. Nośniki fizyczne lub linki do filmów są udostępnione tylko na użytek postępowania
konkursowego. Laureat oświadcza, że nie będzie użyczał ich osobom trzecim.
5. Zadaniem Laureatów jest przeprowadzenie prelekcji przed seansami wybranych
filmów podczas Festiwalu.
6. Prelekcja nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.
7. Laureat Konkursu przyjeżdża na Festiwal na własny koszt. Organizator zapewnia
nocleg dla Laureata na czas trwania Festiwalu.
8. Organizator zapewnia karnet uprawniający do wstępu na wszystkie wydarzenia
Festiwalu dla Laureata i dla osoby towarzyszącej – w tym na wydarzenia specjalne.

JURY I NAGRODY
1. W drugiej części Konkursu wezmą udział Laureaci, spośród których publiczność wyłoni
zwycięzcę, głosując za pomocą rozdawanych przed wejściem na salę projekcyjną kart
do głosowania.
2. Zwycięzcą zostanie ten Laureat, który po przeliczeniu głosów będzie miał najwyższą
średnią ocen.
3. Publiczność przyzna w ten sposób jedną nagrodę główną.
4. Dodatkową nagrodę specjalną otrzyma twórca wypowiedzi wideo, która na profilu
Youtube Festiwalu będzie cieszyła się największą popularnością. Ilość odsłon zostanie
zliczona na dzień 19.10.2017 r., na godzinę 12:00.
5. Każdy uczestnik Konkursu będzie miał pierwszeństwo w zapisach na warsztaty
krytyczno-filmowe organizowane podczas 8. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej
Kamera Akcja.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy
Festiwalu.
2. Pokazy filmów, prelekcje przed seansami, głosowanie publiczności odbędą się podczas
8. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi w dniach
19–22.10.2017 r.
3. Materiały wideo stworzone przez Laureatów będą opublikowane na stronie
internetowej Festiwalu i wykorzystywane w celach promocyjnych.

