REGULAMIN KONKURSU „KRYTYK MÓWI”
EDYCJA 2019
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu„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 od 2019 r. przybiera formę nagrody dla najlepszej internetowej
audycji audiowizualnej o tematyce filmowej o dowolnej formie. Do udziału w konkursie
można zgłosić pojedynczy odcinek np. vloga, audycji filmowej, wideoeseju. Zgłoszony
odcinek powinien być opublikowany na YouTubie w terminie od 20 października 2018 r.
do 31 lipca 2019 r.
KALENDARZ KONKURSU
1. Otwarcie naboru zgłoszeń do Konkursu– 29.07.2019 r.
2. Zakończenie naboru– 30.09.2019 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród podczas uroczystego
otwarcia Festiwalu– 17.10.2019 r.

UPRAWNIENI UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma formułę otwartą.
2. Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy widz.
3. W związku ze zmianą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych
osobowych, zgłaszający akceptują Politykę Prywatności Festiwalu dostępną pod
linkiem http://kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/
SPOSÓB ZGŁOSZENIA
Aby przystąpić do Konkursu należy:
1. Zapoznać się z jego Regulaminem.
2. Zapoznać się z Polityką Prywatności festiwalu.
3. Zgłaszający przesyłają uzupełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://kameraakcja.com.pl/formularz-zgloszeniowy-konkurs-krytyk-mowi-2019/

4. W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać nazwę vloga filmowego/audycji
filmowej/wideoeseju
oraz
umieścić
link
YouTube
do
audycji
audiowizualnej/wideoeseju o tematyce filmowej o dowolnej formie. Link należy
umieścić w formularzu zgłoszeniowym w odpowiedniej kolumnie.

JURY I NAGRODY
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Spośród zgłoszonych audycji audiowizualncyh (vlog filmowy, audycja filmowa,
wideoesej), które zostały wskazane w zgłoszeniu, tj. formularzu zgłoszeniowym,
Komisja Selekcyjna złożona z wybranych Organizatorów Festiwalu, wskaże
Laureatów, którzy wezmą udział w drugiej części Konkursu.
Lista Laureatów zakwalifikowanych do drugiej części Konkursu zostanie
udostępniona na oficjalnej stronie Festiwalu do 20.09.2019 r.
O wynikach pracy Komisji Selekcyjnej zakwalifikowani Autorzy audycji
audiowizulanej (vlog filmowy/(vlog filmowy, audycji filmowej, wideoeseju) zostaną
poinformowani również drogą mailową do 20.09.2019 r.
Jury przyzna nagrodę w konkursie Krytyk Mówi podczas uroczystego Otwarcia
Festiwalu, tj. 17.10.2019 r.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
Jury może przyznać wyróżnienia w Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy
Festiwalu.
3. Na pytania dotyczące Regulaminu oraz Konkursu Krytyk Mówi odpowiada
koordynator - Agnieszka Hawryluk - pod adresem: konkurs@kameraakcja.com.pl.

