Pogoji sodelovanja v filmskem natečaju
Osnovno
V okviru projekta bomo izvedli filmski natečaj s ciljem med mladimi spodbuditi razmišljanje o pridelavi
in ravnanju s hrano. Cilj filmskega natečaja je pridobiti video material, ki ga lahko znotraj projekta
uporabljamo za komuniciranje različnih ciljev projekta: spodbujanje lokalne pridelave hrane,
odgovorno ravnanje z odpadno hrano, ponovna uporaba hrane …
Filmski natečaj poteka od 1.9.2021 do 1.4.2022, od udeležencev pa pričakujemo končne izdelke – video
posnetke, ki jih bo ocenjevala strokovna komisija. Na zaključnem dogodku bomo najboljšega po
mnenju strokovne komisije nagradili z udeležbo na izobraževanju, ki poteka na temo ustvarjanja
kakovostnih video vsebin.
Ključni podatki o natečaju
Trajanje natečaja:

1.9.2021 – 1.4.2022

Prijava:

S prijavnico

Dolžina oddanih videov:

različne kategorije:
 kratki filmi
 celovečerni filmi
 dokumentarni filmi
 animirani filmi (celovečerni ali kratki)

Ključna sporočila filmov:

film naj se posveča eni ali več tematskim sklopom:
 zdrava prehrana
 samooskrba s hrano,
 pridelava hrane,
 poraba hrane,
 povezava klimatskih sprememb z zavrženo hrano,
 podpora lokalnim prehrambenim izdelkom in trgom,
 spodbujanje lokalnih kmetij,
 boj proti odpadni hrani,
 izboljšanje zavedanja o pomenu lokalne hrani,
 spodbujanje bolj zdravega načina življenja med vrstniki,
 spodbujanje dostopa do zdravih, trajnostnih in poštenih
virov hrane.

Obvezni elementi filmov:

angleški podnapisi, oznake #CatchTheWave in #FoodWaveProject
logotipi Food Wave, EU in Inštitut Wcycle Maribor, ki jih najdete tukaj.

Format oddanih filmov:

Gre za priporočilo, ki ni obvezno.
HD 1080p (1920x1080, progressive), 25fps, kodek: H.264, mp4.
Priporočamo, da tako nastavite kamero ob snemanju in izvoz
končnega izdelka. Če boste film snemali z mobilnim telefonom,
sledite nastavitvam HD 1080p (1920x1080, progressive), 25fps

Način oddaje:

prek Wetransferja na elektronski naslov andrej.dover@rra-podravje.si

Način ocenjevanja:

tričlanska strokovna komisija in glasovanje na socialnih omrežjih

Nagrada:

Zmagovalec filmskega natečaja bo prejel 6-urno individualno
profesionalno mentorstvo filmskega društva Film Factory.
Mentorstvo bo potekalo v 3 srečanjih po 2 uri:
1. srečanje, 2h: dramaturgija zgodbe in razvoj scenarija
2. srečanje, 2h: režija in pred-vizualizacija zgodbe
3. srečanje, 2h: montaža in post-produkcija

Druge obveze:

Dovoljenje za objavo oddanega filma za potrebe promocije projekta
Food Wave v času njegovega trajanja in 10 let po zaključku.

Zaključna prireditev:

predvidoma meseca maja 2022

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na: andrej.dover@rra-podravje.si

