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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

14. - 18. května 2018

Informace a propozice – filmová sekce, soutěž studentských filmů
Obecně prospěšná společnost Náchodská Prima sezóna ve spolupráci s Městem Náchod vyhlašují
v rámci 21. ročníku festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna soutěžní přehlídku v sekci film.
Propozice:
1. Soutěž studentských filmů se bude konat ve středu 16. května 2018
2. Soutěž je určena studentům:
a) základních a středních škol
b) vyšších odborných škol
c) základních uměleckých škol (ZUŠ)
3. Přihlášení do soutěže včetně požadavků na ubytování je k dispozici pouze v elektronické podobě na:
prihlaska.primasezona.cz
4. Konečný termín uzavření přihlášek je 15. dubna 2018
5. Filmy zasílejte pouze elektronicky - viz. technické podmínky
6. Zařazení filmů do soutěže oznámíme autorům a školám do 30. dubna 2018
Do soutěže se přijímají kategorie:
1.
2.
3.
4.

Hraný film
Dokument a reportáž
Animovaný film
Experimentální film a videoklip

Doporučená délka filmu je do 20 minut.
Hodnocení soutěžních snímků:
Soutěžní snímky bude hodnotit odborná porota jmenovaná pořadateli.




Odborná porota navrhne pořadateli udělení cen a čestných uznání stejné hodnoty nejlepším snímkům
bez rozdílu kategorií, dále může porota doporučit udělení zvláštních cen za tvůrčí složky filmů
Studentská porota udělí na základě svého hodnocení 1. - 3. cenu
Za zajímavý tvůrčí počin mladého autora udělí svoji cenu VčVSAFV - Východočeské volné sdružení
pro amatérský film a video

Organizace soutěže:



Při velkém počtu přihlášených filmů se uskuteční předvýběr. Zařazení snímku do soutěžní kolekce
bude oznámeno autorům i školám do 30. dubna 2018.
Soutěžní snímky budou zařazeny do projekčních bloků. Po projekci každého bloku se uskuteční
rozborový seminář, povedou ho filmoví odborníci, členové poroty.

Technické podmínky – technická specifikace filmů:



Doporučený formát MPEG-4
Snímek zašlete elektronicky přes úschovnu adresu video@impulshk.cz
(možnost i přes FTP, na stejné adrese obdržíte na požádání přístup na soutěžní FTP)

Přihlášení filmu musí obsahovat:





název filmu
délku filmu
jméno autora
kategorie

Kontaktní osoby:
Odborná část:
Ondřej Krejcar
IMPULS Hradec Králové - centrum podpory uměleckých aktivit, Brněnská 375/2, 500 12 Hradec Králové
Kontakt a informace: +420 773 133 744, video@impulshk.cz
Mgr. Jarmila Šlaisová
garant filmové soutěže a organizační zajištění
Kontakt a informace: +420 773 133 741, jarmila.slaisova@gmail.com
Spolupráce: Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video
Organizace festivalu:
Jiří Hejzlar
e-mail: jiri.hejzlar@mestonachod.cz
mobil: +420 778 701 319

Organizátoři budou potěšeni, zúčastní-li se autoři filmové soutěže ve středu 16. května 2018, případně
celého festivalu NPS ve dnech 14. - 18. května 2018 v Náchodě.
Další informace o festivalu Náchodská Prima sezóna 2018, kompletní přihlášku najdete na:
www.primasezona.cz

Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.

Jiří Hejzlar, ředitel
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
mobil: +420 778 701 319
tel.: +420 491 405 328
jiri.hejzlar@mestonachod.cz

