CKKP :: RAV 2018
Název soutěže: Celostátní filmová soutěž RODINNÉ AMATÉRSKÉ VIDEO
Pořadatel: Český klub kinoamatérů, videoklub Praha
Termín: sobota 17. 11. 2018 v 9:00 hod.
Místo konání: V klubovně ČKK Praha 6, Pod Juliskou 2a.
Uzávěrka: 9. 10. 2017

Popis:
Do soutěže jsou přijímány videoprogramy s rodinnou tematikou, které ukazují kladné i
záporné jevy tak, jak se projevují v naších rodinách, a které hledají vnitřní i vnější
příčiny „rodinných konfliktů“, ale i příčiny, které způsobují „rodinný život v pohodě“.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:
-Čistě rodinný film je takový film, kde vystupuje vlastní rodina, nebo alespoň jeden její
člen a je natáčena jiným členem této rodiny. Film může být zpracován jako dokument,
reportáž nebo hraný film.
-Film o rodině je takový film, který o nějaké rodině nebo jejím členu natočí někdo jiný,
kdo do rodiny nepatří. I v této kategorii to může být dokument, reportáž nebo hraný
film.
Podmínkou obou kategorií je, že předmětem zobrazení je rodina a její život. U
hraných filmů je lhostejné, zda v něm hrají členové vlastní rodiny, nebo je to rodina
filmová.
Soutěž je určena všem jejichž koníčkem je film nebo video. Věk soutěžících
nerozhoduje, datum natočení filmu není důležité. Při větším počtu přihlášených filmů
bude proveden předvýběr.
Další podmínky:
-ČKK proplatí přespolním autorům cestovné za jízdu vlakem nebo autobusem
/osobním autem - za cenu vlakové jízdenky/. Žádné jiné náklady – stravné, nocležné
se neproplácí.
-Soutěžní snímky bude hodnotit odborná porota jmenovaná pořadatelem.
-Soutěžní snímky se přijímají na nosičích DVD, BR nebo flash, případně na adrese
kolcava.jaroslav@centrum.cz .
-Nosiče musí splňovat „Zásady pro tech. vybavení videoprogramů“.

-Doporučená délka snímku do 15 minut.
-Každý tvůrce může přihlásit do soutěže nejvíce tři snímky.
-Soutěže se nesmí zúčastnit snímky, které již v RAV soutěžily.
Organizátor si vyhrazuje tato práva:
-Vyřadit ze soutěže snímky, které jsou v rozporu s charakterem soutěže, nebo nebudou
dosahovat určitých filmových kvalit.
-Nepřijmout do soutěže snímky, které došly po uzávěrce.
-Vzhledem k finanční situaci pořadatele, nebudou oceněným filmům předány hmotné
ceny, ale pouze dekrety.
Zpracoval: Ing. Zdeněk Kopka
ředitel soutěže

