Propozice soutěže VŠUDE DOBŘE, …
foto a film
Vyhlašovatel:

Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála

Sídlo:

Přemyšlenská 1102, 182 00, Praha 8

Téma soutěže:

VŠUDE DOBŘE, …

Vyhlášení soutěže:

1. 3. 2019

Uzávěrka soutěže:

27. 5. 2019 v 15:00 hod.

Vernisáž:

30. 5. – 2. 6. 2019

Vyhlášení výsledků:

2. 6. 2019 v rámci SPIRÁLOVSKÉHO
FILMOVÉHO FETIVALU

Účastníci - kategorie:

8 – 12 let (včetně)
 13 – 17 let
 dospělí
Předmět soutěže:

Fotografie a filmy s tématem VŠUDE DOBŘE, …

Fotografie:


minimální velikost: 13x18 cm



maximální velikost: 30x45 cm



na zadní straně každé fotografie bude uvedeno jméno a příjmení
účastníka, název fotografie a věk účastníka



účastník může zaslat maximálně 3 ks matné či lesklé fotografie



fotografie budou dodány na adresu vyhlašovatele v deskách se
jménem, věkem účastníka a jeho kontaktem
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Filmy:
Film je možné zpracovat v libovolném zpracování (hraný film, animace, …).
Dějová část má maximálně 7 minut.


video bude dodáno na fyzickém nosiči na adresu vyhlašovatele,
který bude označen jménem a příjmením, názvem díla a věkem
účastníka
nebo
elektronicky na e-mail safranek@ddmpraha8.cz (pro úspěšné přijetí
vyčkejte potvrzovací mail) s označením, viz. fyzický nosič



formát videa je podmíněn přehráním na operačním systému
Windows (preferujeme .mp4)



minimální rozlišení: 720x576



maximální rozlišení: 1920x1080



nižší rozlišení a další nedodržení technických parametrů je důvodem
zamítnutí díla a následná diskvalifikace

Všechny práce mohou být doplněny krátkým průvodním slohem o 150
slovech.
Doručení:

práce zasílejte na adresu vyhlašovatele – viz. výše
(poštou nebo osobní doručení)

Všechny materiály musí být dodány do Spirály do 27. 5. 2019, 15:00 hod,
po tomto termínu nebudou přijaty do soutěže.
Informace a organizace soutěže:
Stanislav Šafránek, 727 950 187
safranek@ddmpraha8.cz
Zasláním prací do soutěže účastníci souhlasí s jejich zveřejněním.
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