36. Mezinárodní Horolezecký Filmový Festival, Teplice nad Metují
PRAVIDLA
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tato pravidla upravují soutěžní podmínky pro 36. Mezinárodní Horolezecký Filmový Festival (dále jen MHFF).
1.2. MHFF je soutěžní přehlídka profesionálních i amatérských filmů s horolezeckou a sportovní tematikou.
1.3. Pořadatel: Město Teplice nad Metují, se sídlem: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, Česká republika.
1.4. Datum konání: 22. – 25. srpna 2019.

2. PODMÍNKY ÚČASTI
2.1. Filmy se mohou zúčastnit soutěže, pokud odpovídají podmínkám uvedeným v těchto pravidlech.
2.2. Za přihlášku do soutěže se považuje úplně vyplněná on-line přihláška MHFF doplněná o všechny požadované
přílohy, kterou naleznete na webových stránkách MHFF (www.horolezeckyfestival.cz).
2.3. Do 36. ročníku MHFF lze přihlásit díla vyrobená v roce 2015 a mladší.
2.4. Po řádném vyplnění a odeslání on-line přihlášky obdrží přihlašovatel potvrzující e-mail včetně instrukcí, kam a v
jakém formátu má soutěžní snímek uložit na FTP server festivalu. Díla zaslaná k výběru/projekci budou ve
standardních video formátech: H264, MPEG2, MOV (rozlišení HDV, HD, 2K – vše fps 25p/50i). Díla nebudou
obsahovat titulky v obraze.
2.5. Přihlášená díla musí tematicky odpovídat následujícím okruhům:
•

horolezectví (lezení v horách, skalní lezení, lezení v ledu, bouldering, apod.),

•

sporty v přírodě (horská kola, paragliding, sjíždění divokých řek, speleologie, extrémní lyžování, telemarkové
lyžování, snowboarding, skialpinizmus, slackline, atd.),

•

život v horách.

2.6. Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 15. května 2019 (včetně).
2.7. Soubory uložené na FTP server festivalu musí obsahovat pouze práce přihlášené do soutěže. Do soutěže budou
přijaty pouze technicky dokonalé verze. Díla, která nesplňují technické požadavky, mohou být ze soutěže
vyloučena.
2.8. Přihlášky doručené po 15. květnu 2019 nebudou do 36. ročníku MHFF zařazeny, ale mohou být zařazeny do
ročníku následujícího, pokud s tím autor bude souhlasit.

3. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY
3.1. Do výběru budou zařazeny pouze řádně vyplněné on-line přihlášky, obsahující všechny potřebné údaje a
požadované přílohy.
3.2. K on-line přihlášce je nutno přiložit tyto soubory:
•

2 fotografie z filmu v elektronické formě ve formátu JPG nebo TIF, rozlišení min. 300 DPI; název souborů
musí mít tuto formu: NÁZEV FILMU_FOTO_1 nebo 2.jpg/tif

•

k filmům v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být přiložena kopie dialogového listu v
elektronické podobě s časovým plánem v původním jazyce a v anglickém jazyce; název souboru musí mít
tuto formu: NÁZEV FILMU_DIALOG.doc/docx.

4. POPLATEK ZA PŘIHLÁŠKU
4.1. Řádná přihláška je bezplatná.
4.2. Řádnou přihláškou je myšleno splnění všech podmínek přihlášení snímku (včetně vložení filmu a všech
požadovaných příloh na FTP server festivalu nebo zaslání na e-mail: film@horolezeckyfestival.cz) do 15. května
2019 (včetně).

5. VÝBĚR FILMŮ DO SOUTĚŽE
5.1. O přijetí snímku do soutěže rozhoduje absolutně diskrétně a na základě kritérií uvedených v čl. 2 těchto pravidel
Výběrová komise, kterou jmenuje Festivalová rada.
5.2. Do soutěže jednoznačně nebudou přijaty:
•

filmy vyrobené před rokem 2015,

•

filmy členů poroty,

•

jiné typy filmů než určuje čl. 2.

5.3. Seznam filmů, které budou vybrány Výběrovou komisí do soutěže, bude zveřejněn na internetových stránkách
MHFF do 40 dní od řádné uzávěrky přijímání přihlášek.

6. ODBORNÁ POROTA
6.1. Soutěžní díla hodnotí a ceny uděluje Mezinárodní odborná porota, kterou jmenuje Festivalová rada.
6.2. Členem mezinárodní poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku či komerčním šíření některého z filmů
uváděného v soutěži. Všichni členové poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitelka festivalu nebo její zástupce se
mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování.
6.3. Rozhodnutí poroty je konečné.

7. OCENĚNÍ
7.1. Porota může ocenit soutěžní filmy následujícími oficiálními cenami:
•

Hlavní cena – Grand Prize (nejlepší film festivalu),

•

Cena za nejlepší horolezecký film (nejlepší výkon),

•

Cena za nejlepší dokument (myšlenka, odkaz).

7.2. Uvedené oficiální ceny nemohou být kumulovány.
7.3. Porota může rovněž udělit Zvláštní ocenění v případě, že by chtěla vyzvednout některý z aspektů některého
filmu. Toto ocenění není oficiální cenou MHFF.
7.4. Následující zvláštní ceny mohou být uděleny pořadatelem, diváky nebo jednotlivými radami a asociacemi:
•

Cena Města Teplice nad Metují,

•

Cena diváka,

•

Cena Generálního sponzora,

•

Cena partnera.

8. POVINNOST PŘIHLAŠOVATELE
8.1. Film, který byl vybrán do programu festivalu a jehož účast byla oficiálně potvrzena producentem, sales agentem,
majitelem autorských práv a/nebo jakýmkoliv jiným oprávněným zástupcem (dále jen „přihlašovatel“), již
nemůže být přihlašovatelem z programu stažen.
8.2. Od přihlašovatelů se očekává, že poskytnou ukázky z filmu, které usnadní propagaci filmu během festivalu.
8.3. Od zástupců soutěžních filmů přítomných na festivalu a pozvaných dle bodu 11.1. těchto pravidel, se očekává, že
se zúčastní uvedení svého snímku v kině.
8.4. Producenti vítězných a oceněných filmů se zavazují zmínit se o uvedené ceně v propagačních materiálech k jejich
filmům.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
9.1. Autoři oceněných filmů souhlasí s další projekcí filmů v rámci pokračování programu Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu, nebo v rámci prezentačních aktivit festivalu.
9.2. Přihlašovatelé přihlášených děl odesláním přihlášky a potvrzením příslušné ikony on-line formuláře stvrzují, že
přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské tvorby, nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni
zastupovat a mají autorská práva k tomuto dílu i ke všem jeho částem.
9.3. V případě užití díla k účelům, které jsou uvedeny v bodu 9.1. (prezentace v TV apod.), bude užití konzultováno
s přihlašovatelem a oboustranně stvrzeno písemnou dohodou.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Přihlašovatel podáním přihlášky dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb.
a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
číslo mobilního telefonu, emailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v
soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu 5 let.
10.2. Osobní data přihlašovatelů jsou považována za přísně důvěrná, budou uložena v archivu MHFF a nebudou bez
jejich souhlasu prodána nebo převedena na jinou společnost.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
11.1. Ke každému soutěžnímu filmu pozve Festivalová rada dvoučlennou delegaci, které pořadatel MHFF hradí její
pobyt a stravné během celé doby konání MHFF. Cestovní náklady si hradí delegáti sami.
11.2. Zúčastněná díla mohou být současně prezentována i na jiných festivalech.
11.3. Festival nemůže být činěn odpovědným za případné nepřesnosti, které do svých publikací převzal z propagačních
materiálů poskytnutých účastníkem.

12. ZÁVĚR
12.1. Přihlášení do soutěže Festivalu předpokládá souhlas se všemi články těchto pravidel.
12.2. V nejasných situacích nebo těmito pravidly nepředvídaných případech učiní konečné rozhodnutí Festivalová
rada. Pochybnosti vzniklé na základě interpretace těchto pravidel řeší Festivalová rada a pořadatel MHFF.
12.3. Pořadatel MHFF si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž
předčasně ukončit.
V Teplicích nad Metují,

