
REGULAMIN SHORT WAVES FESTIVAL 2014

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Organizatorem SHORT WAVES FESTIVAL 2014 jest Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte, 

z siedzibą: ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań.

1.2. Festiwal odbędzie się w dniach: 14.03 – 6.04.2014. W ramach Festiwalu organizowane 

są dwa konkursy polskich filmów krótkometrażowych, tj.  konkurs o nagrodę Short Waves 

Grand Prix i konkurs o nagrodę Poznań Open.

1.3. Konkurs o nagrodę Short Waves Grand Prix zostanie przeprowadzony w dniach 14.03 – 

31.03.2014 w Polsce i za granicą.

1.4. Konkurs o nagrodę Poznań Open zostanie przeprowadzony w dniach 1.04 – 6.04.2014 w 

Poznaniu.

1.5. Zgłoszenia filmów przyjmowane są od 12 grudnia 2014 do 10 lutego 2014.

1.6.  Zestawy  konkursowe  stworzone  zostaną  z  puli  filmów  nadesłanych  na  adres 

organizatora w trakcie trwania naboru. 

1.7. Zwycięzcom obu konkursów przysługuje nagroda finansowa.

2. Wymagania formalne:

2.1.  Do udziału  w  Festiwalu zgłaszać  można  filmowe formy krótkometrażowe produkcji 

polskiej (np. filmy fabularne, dokumentalne, animowane, teledyski, kino eksperymentalne), 

których  produkcja  została  zakończona  po  1  stycznia  2012  roku  -  o  długości  nie 

przekraczającej 30 minut. Forma i temat filmu nie podlegają ograniczeniom regulaminowym.

2.2. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne oraz zespoły osób 

dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy), które są producentem posiadającym 



prawo  do  dysponowania  zgłaszanym  filmem,  lub  które  otrzymały  zgodę  producenta 

posiadającego takie prawa.

2.3. Uczestnik zgłaszający film do udziału w Festiwalu musi posiadać pełnię praw autorskich, 

w tym do muzyki używanej w jego ścieżce dźwiękowej. W innym przypadku jest zobowiązany 

dołączyć do filmu oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

2.4. Selekcji nadesłanych filmów dokona Organizator Festiwalu.

2.5.  Warunkiem  zakwalifikowania  filmu  do  selekcji  jest  przesłanie  kopii  filmu  wraz  z 

wypełnionym  i  podpisanym  formularzem  zgłoszeniowym  (do  pobrania  na  stronie 

www.shortwaves.pl)  na  adres  organizatora:  Fundacja  Ad  Arte,  ul.  Hawelańska  1,  61-625 

Poznań. Ponadto prosimy o przesłanie elektronicznej wersji aplikacji zgłoszeniowej na adres: 

selekcja@shortwaves.pl

2.6. O przyjęciu filmu do selekcji decyduje data stempla pocztowego.

2.7. Organizator Festiwalu nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu. Zgłaszający pokrywa koszt

przesłania kopii filmu. Kopie nie będą zwracane.

3. Wymagania techniczne:

3.1. Filmy zgłaszane do konkursów należy przesyłać w dwóch wersjach:

a) kopia przeglądowa: na płycie DVD-VIDEO

b) kopia projekcyjna: na dowolnym nośniku w pliku MOV lub MPEG 4, zgodnym z kodekiem 

H.264 i kodekiem audio AVC

3.2.  Organizator preferuje kopie filmów z załączonymi listami dialogowymi zawierającymi 

time code lub z napisami w języku angielskim – w pliku SRT lub TXT.

3.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu z powodu wadliwej jakości 

technicznej.

4. Odpowiedzialność:

4.1.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  kopie  filmowe,  które  nie  dotarły  pod 

wymagany  adres,  lub  dotarły  z  opóźnieniem,  na  skutek  przyczyn  niezależnych  (np. 

opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę).

4.2.  Zgłaszając  film  do  udziału  w  Festiwalu,  autor  wyraża  jednocześnie  zgodę  na  jego 

publiczną prezentację w ramach projekcji festiwalowych.

4.3. Zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z Festiwalu. W przypadku wycofania filmu, 

Organizator może zastosować wobec zgłaszającego sankcje finansowe.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach 

promocji  Festiwalu.  Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji  o filmie na stronie 

internetowej  Festiwalu,  na  oficjalnych  drukach  oraz  wykorzystanie  jego  fragmentów  do 

wykonania materiałów audiowizualnych promujących Festiwal.



4.5.  Zgłaszając film do udziału w Festiwalu, autor wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatne 

prezentowanie jego dzieła  w trakcie  trwania  Festiwalu oraz  poza nim,  podczas  pokazów 

specjalnych w ramach promocji Festiwalu.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania list dialogowych w innych językach 

niż angielski.

5. Nagrody i wyróżnienia:

5.1. O przyznaniu nagrody Short Waves Grand Prix, w wysokości 20.000 PLN, decydują osoby 

uczestniczące w poszczególnych pokazach konkursowych, głosując na wybrany przez siebie 

film za pomocą kart do głosowania przygotowanych przez Organizatora. 

5.2. O przyznaniu nagrody Poznań Open Jury Prize, w wysokości 20.000 PLN, decyduje jury, 

skład którego wybiera Organizator.

5.3. O przyznaniu nagrody Poznań Open Audience Award, w wysokości 10.000 PLN, decydują 

osoby uczestniczące w poszczególnych pokazach konkursowych, głosując na wybrany przez 

siebie film za pomocą kart do głosowania przygotowanych przez Organizatora. 

5.4. O przyznaniu dwóch wyróżnień przewidzianych w konkursie o nagrodę Poznań Open, w 

wysokości 5.000 PLN każde, decyduje jury, skład którego wybiera Organizator.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz podziału nagród.

5.6.  Informacje  o  nagrodzonych  pracach  zostaną  umieszczone  na  stronie  internetowej 

Festiwalu  oraz  zostaną  przekazane  w  sposób  bezpośredni  zwycięzcom  (telefonicznie  lub 

mailowo).

6. Postanowienia końcowe:

6.1.  Zgłoszenie  filmu  do  udziału  w  Festiwalu  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  zasad 

niniejszego Regulaminu.

6.2. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

6.3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia  czasu  trwania  Festiwalu  bez 

podawania  przyczyny,  jeżeli  nie  odbędzie  się  to  z  uszczerbkiem  dla  praw  nabytych 

uczestników Festiwalu.

6.4.  O  wszystkich  sprawach  nieobjętych  niniejszym  regulaminem  decyduje  Organizator 

Festiwalu reprezentowany przez Dyrektora Festiwalu.


