Razpis
Nadobudne amaterske in neodvisne ustvarjalce ﬁlmov vseh zvrsti vabimo k prijavi
svojih izdelkov na tretji Festival amaterskega in neodvisnega ﬁlma F. A. F. (v
nadaljnjem besedilu: FAF), ki se bo odvijal 18. in 19. maja v Šmarju pri Jelšah.
Tekmovalni del se bo odvijal v soboto, 19. 5. 2018 v dvorani Kina Šmarje, ki deluje v
sklopu Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Organizator festivala je Knjižnica
Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: Knjižnica). Festival Amaterskega Filma je
sestavni del Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja v Šmarju pri Jelšah.
_____
Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo vsi amaterski in neodvisni ﬁlmski ustvarjalci s ﬁlmi
sledečih žanrov: igrani ﬁlm, dokumentarni ﬁlm, eksperimentalni ﬁlm in animirani
ﬁlm. Prijavljeni ﬁlm mora biti krajši od 16 minut. Starostne omejitve prijavitelja ni,
vsak prijavitelj pa lahko prijavi največ tri ﬁlme.
Velikost prijavljenega ﬁlma ne sme presegati 5 GB. Filmi, ki bodo presegali velikost
5 GB, ne bodo sprejeti v tekmovalni del programa.
Datoteka ﬁlma mora biti poimenovana v formatu “Priimek_Naslov-ﬁlma”. Priimek
se nanaša na priimek avtorja ﬁlma. Če ima ﬁlm več avtorjev, se v ime datoteke
zapiše priimek tistega, ki je na prijavnem obrazcu naveden prvi. Če naslov ﬁlma
vsebuje več besed, se jih v poimenovanju datoteke loči z znakom “-“.
Na festival se lahko prijavijo ﬁlmi, ki so bili izdelani v letu 2017 in 2018.
Rok za prijavo je sobota, 5. 5. 2018 do 23:59.
_____
Način prijave
Prijavite se lahko na tri načine.
1. Prijava preko spletne strani https://upload.faf.si/.
• Na spletni strani https://upload.faf.si/ naložite datoteko.
• Po uspešnem nalaganju datoteke vpišite zahtevane podatke (velja kot
uradna prijavnica).
• Prijavo potrdite s klikom na gumb “Prijava”.
• V primeru tehničnih težav ne upoštevamo pritožb.
2. Prijava po pošti.
• Izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na koncu razpisa.
• Datoteko ﬁlma posnamite v dveh kopijah na USB ključ ali DVD nosilec (2x
USB ključ ali 2x DVD).
• Natisnjen in izpolnjen prijavni obrazec ter dve kopiji ﬁlma pošljite na
poštni naslov “Knjižnica Šmarje pri Jelšah - za F. A. F., Aškrčev trg 20,
3240 Šmarje pri Jelšah.”
• Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.

• Če prijavitelj prijavlja več ﬁlmov, mora vsak ﬁlm posredovati na naslov
Knjižnice v ločeni ovojnici.
• Sprejeti bodo ﬁlmi, ki bodo na pošto oddani najkasneje v soboto, 5. 5.
2018 (upošteva se poštni žig do 5.5.2018).
3. Prijava osebno v Knjižnici Šmarje pri Jelšah.
• Izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na koncu razpisa.
• Datoteko ﬁlma posnamite v dveh kopijah na USB ključ ali DVD nosilec (2x
USB ključ ali 2x DVD).
• Natisnjen in izpolnjen prijavni obrazec ter dve kopiji ﬁlma oddajte osebno
v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, Aškrčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah.
• Sprejeti bodo ﬁlmi, ki bodo v Knjižnici oddani najkasneje 5. 5. 2018 do
12:00.
Prijave, ki ne bodo pravočasno oddane, bodo zavržene.
Organizator ne sprejema odgovornosti za morebitne poškodbe in kvaliteto, ki jih
ﬁlmi utrpijo med transportom ali prenosom.
_____
Izbirni postopek
Pravočasne prijave bodo posredovane v presojo izbirni komisiji festivala. Med
vsemi prijavljenimi ﬁlmi, bo izbirna komisija izbrala osem ﬁlmov, ki se bodo uvrstili
v tekmovalni del.
Predizbor bo opravljen do 11. 5. 2018. Filmi, ki se bodo uvrstili v tekmovalni del,
bodo razglašeni na spletni strani knjižnice, na spletni strani festivala, ter na
Facebook straneh Kina Šmarje in FAF.
Vrstni red predvajanja izbranih ﬁlmov bo znan na uradni otvoritvi festivala v petek,
18. 5. 2018.
_____
Nagrada
Filmi se potegujejo za nagrado strokovne žirije v višini 300,00 € (zagotovi jo Klub
študentov šmarske regije in Obsotelja) in nagrado občinstva v višini 100,00 €.
Nagrado strokovne žirije bomo podelili v soboto, 19. 5. 2018, nagrado občinstva pa
bomo podelili na dogodku po zaključenem festival F.A.F. v našem zavodu, ki bo v
maju ali juniju, oziroma natančno uro in dan sporočimo na spletu in FB proﬁlih.
Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s prijavami dobite na e-naslovu info@faf.si ali na
telefonski številki 040 414 322 (Borut Bevc).

Šmarje pri Jelšah, 29. 3. 2018
Organizacijski odbor festivala FAF
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Strinjam se, da lahko F. A. F. moje podatke in ﬁlm uporabi za namen promocije in izvedbe festivala, ter
me o poteku postopka festivala obvešča na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Kraj in datum
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