1. POSLÁNÍ SOUTĚŽE A KRAJSKÉHO KOLA

ČESKÝ VIDEOSALON
SOUTĚŽ NEPROFESIONÁLNÍ
FILMOVÉ TVORBY

krajské kolo
Plzeňského a Karlovarského kraje

Vyhlašovatel
NIPOS – ARTAMA Praha z pověření Ministerstva kultury ČR

Pořadatel: Městské kulturní středisko Tachov
1. dubna 2017 Tachov – kino Mže

Základním posláním je umělecká konfrontace neprofesionální audiovizuální tvorby.
Festival je soutěžní. Předpokladem postupu do předvýběru republikového kola je
doporučení krajské poroty. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby
neprofesionálních tvůrců videosnímků před nejširší veřejností, sdělovacími prostředky a
dalšími médii.
2. ÚČAST V KRAJSKÉM KOLE
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za
těchto podmínek:
a) žije trvale nebo studuje v Plzeňském nebo Karlovarském kraji
b) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového ani krajského kola
c) přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola zpravidla příslušného
jeho trvalému pobytu nebo sídlu školy
d) řádně vyplní průvodní list nebo provede registraci filmu a osoby na portále Filmdat
e) soutěžní snímek není primárně určen ke komerčním účelům a neuvádí jej
profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol
f) autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR
g) souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS – ARTAMA a pro porotu celostátní
soutěže
h) přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné,
s výjimkou soutěže minuta filmů
ch) z krajských soutěží můžou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.
Uzávěrka soutěže je 17. března 2017.
Podrobnější informace o konání krajského kola získáte na MKS Tachov,
tel.: 374 72 22 10, 374630003 – p. Mautnerová, e-mail: mautnerova@mkstc.cz
3. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
a) dokumenty
b) reportáže a publicistika
c) hrané snímky
d) animované snímky
e) experimentální snímky
f) videoklipy
Zařazení do kategorií si navrhuje autor, porota ale může provést jeho změnu.
Doporučená délka snímku je do 20 min.
4. ORGANIZACE SOUTĚŽE

Celostátní soutěž se koná v Ústí nad Orlicí
ve dnech 16.–17. června 2017

Soutěž je jednodenní a uskuteční se v Tachově v kině Mže,
v sobotu 1. dubna 2017 od 10.00 hod.
Účast v krajském kole si každý účastník hradí sám. Pořadatelé si vyhrazují právo
odborného předvýběru v případě velkého počtu soutěžních snímků.

5. HODNOCENÍ
Porotu jmenuje pořadatel ve spolupráci s NIPOS - ARTAMA. Porota je tříčlenná, z
jejího středu je volen předseda poroty. Odborná porota ocení snímky v jednotlivých
kategoriích diplomem a věcnou cenou.
Porota má právo přeřadit snímek do jiné kategorie, popřípadě v některé kategorii
neurčit další pořadí.

U elektronicky zasílaných formátů používejte, prosím, níže uvedenou názvovou
syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.
Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, velkými písmeny a místo mezery
použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu. V případě, že film
přihlásíte do soutěže přes portál FILMDAT, není nutné přikládat přihlášku. Tuto
skutečnost označte v názvu souboru písmenem „F“ na konci názvu filmu. Filmy s „F“ na
konci musí být zaregistrovány na portále FILMDAT a jeho prostřednictvím musí být film
přihlášen do krajského kola.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Fyzické nosiče
Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2017 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray
a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při
výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů
může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné
označit názvem filmu a jménem autora.
Video formáty
Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.
Počítačové formáty
Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2017 akceptovány níže uvedené formáty a
kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.
Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – všech rozlišení,
minimálně však 720x576.
Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.
Způsob odeslání filmu
Fyzické nosiče
Fyzické nosiče pošlete společně s průvodním listem (pokud film nepřihlásíte
elektronicky přes portál Filmdat) na adresu:
JBS Studio s. r. o.
Rohozná 71
569 72 Rohozná u Poličky
Tachovští autoři mohou filmy přinést na MKS.
Počítačové formáty
FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení
ftp: ftp.filmdat.cz
Login: videosalon@filmdat.cz
Heslo: cesky

Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu
www.uschovna.cz na e-mailovou adresu jbs@videostudio.cz, info@filmdat.cz
mautnerova@mkstc.cz

V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné
k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan
průvodního listu).

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream a jakýchkoliv podobných nebudou
stahovány a akceptovány.
Možnosti přihlašování filmů
1) Portál FILMDAT
Pro přihlášení filmu si najeďte na www.filmdat.cz, přihlaste se jako uživatel, který
registroval film a vyberte v sekci Kalendář akcí nebo v bloku Uzávěrky soutěží
příslušnou soutěž (krajské kolo), na kterou chcete film přihlásit. Na hlavní stránce ve
spodní části je dialog, kde vyberete ze své kolekce film, který bude soutěžit a pak
i kategorii, do které ho přihlašujete a kliknete na tlačítko Přihlásit. Podle potřeb
jednotlivých pořadatelů se může po přihlášení filmu zobrazit další formulář
s doplňkovými údaji, které pořadatelé budou potřebovat. Ten také vyplňte. Film pak
nezapomeňte poslat.
2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu
Tato varianta je určena pro autory, kteří svůj film budou posílat elektronicky a nevyužijí
možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu,
nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.
3) Papírová forma průvodního listu
Tato varianta je pro autory, kteří svůj film budou posílat pozemní poštou a nevyužijí
možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vytiskne vyplněný formulář
průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s
nosičem pozemní poštou nebo zásilkovou službou na výše uvedenou adresu MKS.
Bližší informace:
FILMDAT – Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS STUDIO, Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz
MKS TACHOV – Alena Mautnerová, 374722210, mautnerova@mkstc.cz
Náklady na odeslání snímků do krajské soutěže hradí autor, náklady na vrácení
snímků, které nepostoupily do předvýběru hradí Městské kulturní středisko Tachov.
*****
Soutěž se uskuteční za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Karlovarského kraje.

