INFORMAČNÍ LIST – ZEMSKÉ KOLO
ZLATÉ SLUNCE 2018 - Dvůr Králové nad Labem
postupové kolo celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby dětí a mládeže
Pořádá Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem z pověření NIPOS-ARTAMA Praha a za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje
Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký
a Královéhradecký
Propozice Zemského kola vychází z pokynů, podmínek, charakteristiky a poslání celostátní soutěže.

PODMÍNKY ÚČASTI
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) autor není starší 19 let a soutěžní film není starší 2 let
b) film není přihlášen do žádného kola soutěže Český Videosalon, a nesoutěžil v žádných kolech
předchozích ročníků soutěží Zlaté Slunce nebo Český Videosalon
c) přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola
d) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se
o snímek filmových škol
e) snímek neporušuje zákony ČR
f) film byl zaslán v povoleném formátu a splňuje technické parametry pro přijetí dány propozicemi
g) film splňuje doporučenou maximální délku do 20 minut (filmy delší 20 minut nemají jistotu
přijetí, výjimky určuje přímo pořadatel daného kola na základě časové dispozice)
h) údaje v titulcích filmů musí být shodné s údaji uvedenými na přihlášce
i) autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací do termínu uzávěrky
j) autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
Věkové kategorie:
A – tvorba dětí a žáků do 15 let
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let a handicapovaných autorů

Žánrové kategorie:
a) dokumenty, reportáže a publicistika
b) hrané snímky
c) animované snímky
d) experimentální snímky a videoklipy
Autoři v přihlášce označí kategorii (A nebo B) podle věkové skupiny, do které patří. Také označí snímek
dle žánrové kategorie.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Všechny filmy aspirující na účast v zemském kole (v případě úspěchu následně v celostátním kole) musí
být řádně přihlášeny (vyplněný registrační list je zaslán spolu se soutěžním snímkem na určenou adresu) a
v řádném termínu.

Přihlášku (registrační list) a soutěžní film lze zaslat následovně:
a) elektronicky přes datovou službu www.uschovna.cz) na adresu: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz
b) fyzicky poštou na adresu:
JBS studio s.r.o
Rohozná 71, Rohozná u Poličky 569 72
 Poznámka: film pouze přihlášený prostřednictvím FILMDATU, bez řádně vyplněného a
odeslaného průvodního listu a odeslaného soutěžního snímku na výše uvedenou adresu, nebude
akceptován! Stejně tak film zaslaný na jinou, než uvedenou adresu nebo film pouze umístěný na
serverech YouTube, Stream, Vimeo atd.

ORGANIZACE A PRŮBĚH
 filmy řádně a včas přihlášené do postupového kola jsou automaticky přijaty do projekce. Vyřazeny
jsou pouze filmy, které nesplňují podmínky účasti dány propozicemi nebo nebyly přihlášeny do
termínu uzávěrky.
 Postupové kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce 180 minut, v případě vysokého počtu
přihlášených filmů si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet filmů od jednoho autora, v takovém
případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do krajského kola rozhoduje autor
 do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné na 1.- 3.místech a porotou
doporučená čestná uznání.
 udělené ceny nebudou v případě nepřítomnosti autora na soutěži následně distribuovány poštou.
Autoři si je mohou osobně vyzvednout na adrese pořadatele nejpozději do konce dubna 2018.
 osobní účast neplnoletých autorů na soutěžní projekci je možná pouze v doprovodu plnoleté osoby
(rodič, pedagog)
Ekonomické zajištění
 na náklady pořadatele budou mít hrazené náklady (mimo dopravy) spojené s účastí na zemském kole
(ubytování a stravu) dva autoři filmu a pedagog (doprovod), v případě kolektivu dva autoři/na
film + pedagog/kolektiv. Dopravu a případné další náklady si hradí autoři i doprovod sami. Ostatní
zájemci se mohou soutěže zúčastnit na vlastní náklady.
 podrobné informace obdrží účastnící na pozvánce na soutěžní projekci postupového kola

HODNOCENÍ
Nejméně tříčlennou porotu postupového kola jmenuje jeho pořadatel, přičemž minimálně jeden člen
bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní
soutěže.
 Odborná porota navrhne pořadateli postupového kola ocenění snímků ve všech kategoriích. Může
udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků. Porota může některou z cen
neudělit, rozdělit nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.


TECHNICKÉ PODMÍNKY
Soutěžní snímek musí být zaslán v povoleném formátu a splňovat tyto technické parametry:
Datové nosiče: DVD, Blu-ray, Datové karty, Flash disky
Kontejnery: mpg, mp4, avi, mov
Video formáty (kodeky): MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD
Minimální rozlišení videa: SD (720 x 576)
Maximální rozlišení videa: FullHD (1920 x 1080)
Audio kodeky: PCM, AC3, MP2, MP3,
Barevná norma: PAL
Doporučená snímková frekvence: 25 fps

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ






Pořadatelé si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují podmínky účasti (viz.
odstavec I.)
V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen nebo
může být soutěž odvolána.
Filmy, které postoupí do celorepublikového finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
Úprava filmů mezi zemským kolem a celorepublikovým finále je nepřípustná!
Propozice, přihlášky a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových
stránkách: www.filmdat.cz a www.ddm1.cz .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZLATÉ SLUNCE DVŮR kRÁLOVÉ NAD LABEM
Termín: 23. března 2018
Zemská soutěž pro Čechy
Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký
a Královéhradecký
Kontakt: Sylvie Černotová, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel. a e-mail: 499 320 353, 775 320 373 info@ddmdvurkralove.cz
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka soutěže: 2. 3. 2018
Web.: www.ddm1.cz www.filmdat.cz www.artama.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz

