
Propozice soutěže Juniorfilm 2015 
 

 

 
ORGANIZACE  

• Soutěž je určena mladým amatérským tvůrcům - dětem a mládeži do 18 let a dospělým. Za autora je 

považován režisér, scénárista či kameraman soutěžního filmu. (Pod pojmem amatérský film se rozumí 
takový film, na jehož výrobě se jako režisér, scenárista, kameraman, střihač, zvukař nebo osvětlovač 

nepodílel student ani absolvent filmové školy, ani jiný filmový profesionál nebo pedagog filmové školy).  

• Každá soutěžní práce vstupuje do soutěže na základě samostatné přihlášky.  

• Délka jednoho snímku se doporučuje do 15 minut (maximální délka do 20 minut).  

• Doba vzniku snímku nesmí být starší 2 let.  

• Do soutěže se nepřijímají snímky, které již byly v Juniorfilmu přihlášeny v minulých ročnících.  

• Soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době vzniku filmu.  

• Vlastní soutěži bude předcházet předvýběr, ve kterém komise vybere snímky, jež budou zařazeny do 
vlastní soutěže. (Posoudí především splnění kritérií pro každou kategorii, technickou a celkovou úroveň 

snímků).  

• Rozhodnutí komise je neodvolatelné a nemusí být  zdůvodněno.  

• Autoři přijatých i nepřijatých snímků budou vyrozuměni po zasedání komise e-mailem a seznamy budou 
současně zveřejněny na stránkách www.filmdat.cz .  

• Soutěžní práce, která bude vybrána do vlastní soutěže, opravňuje dva autory a jednoho dospělého jako 
doprovod k účasti na Juniorfilmu na náklady pořadatele. Hradí se mu ubytování v zařízení určeném 
pořadatelem, cestovné hromadnou dopravou a strava. Další zájemci se mohou zúčastnit soutěže na vlastní 

náklady.  

• Zaslaná média s filmy nebudou zasílána zpět. Filmy si bude možné vyzvednout osobně v průběhu soutěže 
nebo po dobu 3 měsíců v DDM Jednička. Filmy v tomto termínu nevyzvednuté zůstávají v majetku 
pořadatele.   

• Pořadatel si vyhrazuje právo zhotovit kopii soutěžního filmu pro potřeby soutěžní projekce a archivace.  

Filmy společně s řádně vyplněnou přihláškou zasílejte jako obyčejnou zásilku v ploché obálce (pouze placku bez 
plastového obalu) na adresu:  

 

FILMDAT o. s. 
Pražská 2973 

415 01 Teplice 

 
nebo elektronicky spolu s neskenovanou přihláškou na FTP prostor: 

 
FTP: ftp.filmdat.cz 

Login: juniorfilm@filmdat.cz 

Heslo: filmy  
 

VYHLÁŠENÉ VĚKOVÉ KATEGORIE: 

• Autoři do 10 let  

• Autoři 11 - 14 let  

• Autoři 15 - 18 let  

• Kolektivy autorů – dětí a mládeže do 18 let  

• Autoři dospělí s tvorbou pro děti nebo o dětech - musí jít o filmy s dětskou tématikou nebo dětem určené 
a obsahově srozumitelné.  



TECHNICKÉ PODMÍNKY  

• Přihlásit film je možné prostřednictvím řádně a úplně vyplněné tištěné přihlášky.  

• Přijímá se formát: DVD-VIDEO, AVI (nekomprimovat do DivX), MPG2, MPG4 ve formátech 720x576 (PAL), 
HD (960x576, 1440x1080 apod.) a FullHD (1920x1080) na nosičích DVD, Blu-Ray nebo jako soubory přes 
FTP (ftp.filmdat.cz). 

• Na jednom nosiči může být i více filmů, pokud jsou všechny přihlášeny do soutěže.  

• Každá práce musí být doplněna samostatnou přihláškou.  

• Všechny zaslané disky musí být označeny názvem filmu a jménem autora.  

HODNOCENÍ A CENY  

• Soutěžní práce hodnotí porota jmenovaná pořadatelem. Skládá se z odborníků filmu, televize a dalších, 

kteří mají zkušenosti s posuzováním amatérských prací. Filmy jsou zároveň hodnoceny dětskou porotou.  

• Předpokládá se udělení 1., 2. a 3. ceny v každé věkové kategorii (případné udělení čestných uznání dalším 
filmům). Každý oceněný film bude odměněn diplomem a věcnou cenou. Dále bude vyhlášena Cena 

starostky města a Cena Jiřího Beneše za nejhumornější film. 

• Věcné ceny budou předány pouze přítomným autorům nebo pověřeným zástupcům. Nepřítomným vítězům 
budou zaslány pouze diplomy. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.  

• Přihlášením filmu do soutěže vyjadřuje autor souhlas s těmito propozicemi.  

Uzávěrka příjmu filmů: 16. 2. 2015 

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje. 


