Pravidla soutěže neprofesionálního filmu

„O K E M D O B R O D R U H A“
čl.1

XXII. ročník soutěže OKEM DOBRODRUHA vyhlašuje HORIZONT Blansko, z.s. jako
součást 24. ročníku filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 2022, který proběhne v Blansku ve
dnech 18.-20. listopadu 2022.
čl.2
Soutěžní kategorie nejsou určeny. Stanoveno je pouze tématické zaměření na přírodu,
cestování, outdoor a adrenalinové sporty. Soutěž je určena k prezentaci nekomerčních filmů.
čl.3
Doporučená délka filmu je do 15 minut. Organizátor soutěže může rozhodnout o případném
mimořádném zařazení snímku delšího. Jeden autor může přihlásit nejvíce 3 díla, která nesmí
být starší pěti let (tj. nesmí být vyrobena před rokem 2018).
čl.4
Soutěžní díla hodnotí odborná porota, která rozhoduje o předání hlavních cen - sošek
RAJBASÁKŮ v pořadí za 1., 2. a 3.místo, přičemž si vyhrazuje právo na případné neudělení
ceny, či udělení zvláštní ceny. Odborná porota rovněž provádí výběr filmů pro páteční veřejnou
projekci.
čl.5
CENA SRDCAŘI.CZ je vyhlášena a udělena nezávisle na hodnocení odborné poroty, a to
bezprostředně po pátečním promítaní 18.11.2022. Tuto cenu uděluje speciální porota (osobností
z oblasti filmu a outdooru a zástupce magazínu Srdcaři.cz). Jednotliví hodnotí filmy veřejně
před publikem vždy bezprostředně po jejich projekci, cenu předávají v závěr večera.
čl.6
Soutěžní díla musí být nahrána na ftp server Festivalu Rajbas (http://2022.festivalrajbas.cz/okem-dobrodruha/). Všechna díla musí být bezpodmínečně doručena do 16.10.2022
a to maximálně ve velikosti 2 GB. Současně je třeba vyplnit správné údaje do přihlašovacího
formuláře (odkaz viz výše) a je nutné k tomu vložit 2 ilustrativní fotografie, které budou
využity na seznam přihlášených filmů. Soutěžící nahráním filmu na ftp a potvrzením souhlasu
s podmínkami soutěže uděluje svolení k případnému využití ukázek filmu nebo fotografii k
propagaci festivalu Rajbas. Informace o soutěži OKEM DOBRODRUHA a celém festivalu
RAJBAS 2022 i o předchozích ročnících jsou průběžně zveřejňovány na (http://2022.festivalrajbas.cz/o-festivalu/).
čl.7
Projekce soutěžních filmů je účastníkům festivalu veřejně přístupná. Porota si vyhrazuje právo
na výběr filmů do promítání pro veřejnost. Vítězný film (případně i některý z dalších
oceněných) bude uveden na velké scéně festivalu RAJBAS 2022 v sobotu 19.11.2022 současně
s vyhodnocením soutěže a předáním cen.
čl.8
Autoři soutěžních snímků mají volný vstup (2 ks volné vstupenky) na program festivalu
RAJBAS 2022 (http://2022.festival-rajbas.cz/o-festivalu/).
Pro případnou komunikaci s organizátorem soutěže lze využít následující kontakty: 420
724995976,

420 723091241 (ředitel festivalu Milan Daněk), nebo email: horizont.cz@seznam.cz
Alena Žákovská, koordinátorka soutěže
poroty

Jan Popelka, předseda

