TRANSGRANICZNY KONKURS FILMOWY DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

„Granice wolności. Czy wszystko nam wolno?”
Organizatorzy : POLSKO – NIEMIECKA FUNDACJA TRANSGRANICZNA
Polsko-niemiecki portal internetowy POGRANICZE24.INFO
Patronat: Powiat Policki

1.Cel konkursu:
Jak zachować własną, osobistą wolność, nie odbierając jej innym? Czy do świata wolnych ludzi
mogą należeć wszyscy, czy tylko wybrani? A może lepiej zamienić wolność na wygodę i
bezpieczeństwo? Przed takimi i podobnymi dylematami stoi każde dorastające pokolenie. Celem
konkursu, organizowanego przez Polsko - Niemiecką Fundację Transgraniczną a adresowanego do
uczniów po obu stronach granicy polsko - niemieckiej, jest stawianie takich pytań i podjęcie próby
wspólnej odpowiedzi.
.
2. Warunki uczestnictwa:
- udział w konkursie mogą wziąć uczniowie polskich i niemieckich szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w wieku od 13 do 18 lat;
- niezbędne jest wysłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia do dnia 14 marca 2016 (pliki do
pobrania na stronie organizatora: w języku polskim na stronie www.pogranicze24.info, w języku
niemieckim: www.grenzland24.info );
- wysłanie drogą elektroniczną pisemnej zgody rodziców uczestnika na udział w warsztatach
filmowych w Ińsku;
- wysłanie drogą elektroniczną pisemnej zgody na publikację pracy konkursowej na portalu
Pogranicze24.info i Grenzland24.info;
- uczestnicy realizują temat „Granice wolności. Czy wszystko nam wolno?”, kręcąc film dowolną
techniką ( smartfon, kamera, itp.), z wykorzystaniem wybranej przez siebie formy wypowiedzi ( np.
dokument, wywiad, rozmowa, krótka fabuła);
- prace (nie dłuższe niż 5 minut) powinny być zrealizowane w formacie .avi i przesłane drogą
elektroniczną na adres mailowy organizatora: redakcja@pogranicze24.info
- językiem konkursu jest polski i niemiecki.
3. Nagrody:
- jury konkursu wyłoni 10 laureatów spośród autorów i współautorów nadesłanych w terminie prac;
- laureatem może zostać autor ( bądź autorzy – maksymalnie 2 osoby ) jednego filmu;
- w puli nagród znajduje się 10 miejsc na wyjazdowe warsztaty podczas tegorocznego Ińskiego Lata
Filmowego;
- w programie: wspólne tworzenie filmów pod okiem profesjonalistów (od scenariusza do
montażu), uczestnictwo w pokazach festiwalowych oraz spotkania z ludźmi filmu – aktorami,
reżyserami, operatorami;
- przewidywany termin wyjazdu: Ińsko 13 – 19 sierpnia 2016.
- filmy nagrodzone w konkursie zostaną umieszczone na portalach
organizatora: www.pogranicze24.info
www.grenzland24.info

3. Terminarz:

- początek konkursu: 22.02.2016,
- zgłoszenie do konkursu: do 14.03.2016 (formularz karty zgłoszenia w załączeniu),
- ostateczny termin nadsyłania filmów konkursowych: 29.04.2016,
- ogłoszenie wyników drogą elektroniczną: 13.05.2016,
- uroczysty finał konkursu i wręczenie zaproszeń na warsztaty: 20.05.2016.
4.Informacje dodatkowe:
- laureaci konkursu nie ponoszą żadnych kosztów, związanych z udziałem w warsztatach;
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów warsztatów;
- wszelkie zmiany zostaną podane do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem;
- korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres
organizatora: redakcja@pogranicze24.info
- wszelkie dodatkowe informacje na temat przebiegu konkursu publikowane będą na
portalach: www.pogranicze24.info (w języku polskim),
www.grenzland24.info (w języku niemieckim).

