VÝZVA

Kamera – klapka – akcia!
Zapoj sa do súťaže a vytvor krátky film na tému Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás
Neváhaj, napíš svoj originálny scenár, obsaď hlavných hercov, priprav kostýmy, svetlá a toč.
Súťažiť môžeš so svojim vlastným krátkym, animovaným, dokumentárnym, či iným filmovým
dielom, ktoré bude mať najviac 3 minúty.
Zapojiť sa môžeš do troch súťažných kategórií, rozdelených podľa veku – do 12 rokov, od 13
do 17 rokov a od 18 rokov. Svoje súťažné dielo zaregistruj prostredníctvom elektronickej
prihlášky na webovej stránke www.fvf.cvtisr.sk /sekcia súťaže/ a následne dielo pošli,
najneskôr do 11. októbra 2015, na adresu Centra vedecko-technických informácií SR.
Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov, ktorí majú chuť prezentovať
svoj pohľad na svet vedy a techniky prostredníctvom vlastných krátkych filmov. Porotcovia
z prihlásených diel vyberú tie najlepšie filmy vo všetkých troch kategóriách. Súťažná
prehliadka všetkých prihlásených diel, vrátane víťazných, ako aj vyhlásenie víťazov súťaže sa
uskutoční počas Festivalu vedeckých filmov – FVF 2015.
Súťaž sa koná v rámci 2. ročníka Festivalu vedeckých filmov – FVF 2015, ktorý sa uskutoční v
novembri počas celoslovenského Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Podrobné
podmienky a pravidlá súťaže pre filmových tvorcov nájdete na našej festivalovej stránke
www.fvf.cvtisr.sk
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