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CCzzyymm  jjeesstt  FFrraannkkooFFiillmm??  
FrankoFilm to trzy dni pokazów krótkich i dłuższych filmów, spotkań z profesjonalistami, warsztatów 
filmowych, imprez wieczornych, wystaw i przedstawień w Zielonej Górze. Czternasta edycja odbędzie się od 
8 do 10 czerwca 20181. 
 

JJaakk  wwzziiąąćć  uuddzziiaałł??  
FrankoFilm jest otwarty dla wszystkich. Należy zrealizować film krótkometrażowy2 o długości od 2 do 5 
minut (od czołówki do napisów końcowych) zawierający poprawne i zrozumiałe dialogi w języku 
francuskim, na temat „Światło/Światła”. Wymagane są również napisy w języku polskim. Wszystkie gatunki 
filmowe są akceptowane. Do filmu należy dołączyć informacje techniczne w języku polskim i francuskim. 
Autorów filmów obowiązuje przestrzeganie praw autorskich (muzyka, obraz itd.). Mogą ewentualnie 
skorzystać z dostępnych materiałów bez praw autorskich. Tytuły filmów muszą różnić się od tematu 
festiwalu „Światło/Światła”. 
 

WWaarruunnkkii  tteecchhnniicczznnee::  
Filmy powinny zostać przesłane w formacie 16/9, wraz z napisami w języku polskim, zintegrowanymi z 
obrazem (nie w osobnym pliku). Proszę o sprawdzenie, czy filmy są poprawnie odtwarzane na odtwarzaczu 
VLC (patrz wskazówki techniczne). 
 

WWsskkaazzóówwkkii  pprraakkttyycczznnee::  
W przypadku zakwalifikowania się filmu do konkursu, organizator zapewnia jeden nocleg ze śniadaniem dla 
maksymalnie czterech wybranych przedstawicieli ekipy filmowej (trzech i ich opiekuna w przypadku osób 
niepełnoletnich). Koszt przyjazdu do Zielonej Góry i dodatkowe noclegi3 uczestnicy pokrywają z własnej 
kieszeni. Zakwalifikowane ekipy filmowe zobowiązują się do pobytu w Zielonej Górze od początku do 
końca festiwalu. 
 

SSzzkkoolleenniiee  nnaa  tteemmaatt  rreeaalliizzaaccjjii  ffiillmmóóww  kkrróóttkkoommeettrraażżoowwyycchh  ii  wwssppaarrcciiee  ppeeddaaggooggiicczznnee::  
Zapraszamy nauczycieli lub inne osoby odpowiedzialne za ekipy filmowe do uczestnictwa w darmowym 
szkoleniu (wszystkie koszty z wyłączeniem dojazdu pokrywa organizator) z zakresu realizacji filmów 
krótkometrażowych, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 26 – 28 stycznia 2018 roku (patrz wstępny 
program szkolenia). Liczba miejsc ograniczona. Przed nadesłaniem i po otrzymaniu filmów organizatorzy 
będą mogli udzielać niezbędnych wskazówek nauczycielom/osobom odpowiedzialnym. 
 

DDaattaa  zzggłłoosszzeenniiaa  uucczzeessttnniiccttwwaa  ii  nnaaddeessłłaanniiaa  ffiillmmóóww  ii  ddaannyycchh  tteecchhnniicczznnyycchh::  

 Formularz zgłoszeniowy na FrankoFilm należy nadesłać najpóźniej 31 grudnia 2017. 

 Zapisy na szkolenie na temat realizacji filmów krótkometrażowych - najpóźniej 31 grudnia 2017. 

 Termin nadesłania filmów4 i danych technicznych - najpóźniej 15 kwietnia 2018. 
 

LLiissttaa  nnaaggrrooddzzoonnyycchh::  
Trzy najlepsze filmy zostaną uhonorowane Złotym, Srebrnym i Brązowym FrankoFilmem. 
Zostaną również przyznane: Nagroda Specjalna Jurorów i Nagroda Publiczności. 
Przewidujemy także Nagrodę Instytutu Francuskiego w Polsce za najlepszy dialogi napisane i zagrane w 
języku francuskim. 
 

 Wiele bonów zakupowych do wygrania! 
 

Niezależne Jury powoła się, między innymi, na następujące kryteria oceny: 
- Oryginalność        - Jakość scenariusza 
- Jakość dialogów       - Jakość interpretacji 
- Jakość reżyserii i realizacji      - Jakość techniczna (obraz, dzwięk, napisy itd.) 

- Walory artystyczne       - Profesjonalne podejście do realizacji filmu 
 Przestrzeganie praw autorskich (muzyka, obraz itd.) 
Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

                                                           
1 Do potwierdzienia 
2 Film realizuje dowolna liczba osób 
3 Około 80 zł ze śniadaniem 
4 Przez wetransfer na następujący e-mail: fcfp.zielona.gora@gmail.com 

https://www.facebook.com/fcfpologne
http://www.videolan.org/vlc/
https://drive.google.com/file/d/0ByL8M5nhfaZfcjVUWG1UT3A0OFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B6snLv-iUHT_V3JEWTZDOUh5Sms
https://drive.google.com/open?id=0B6snLv-iUHT_V3JEWTZDOUh5Sms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc906iVKPrZdeGsCDcbuWXvFH6q8N5BZqcG0-E5j3clFoFnmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77UOdHogSb7XzOqPuLcVI6_SAAAfZlkkftpL7TwBoPnSXMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGbo5dB8fF3PDiJuPo-gUddRzJGcUaqiOKr-jdn65iy60ZFg/viewform?usp=sf_link
https://www.wetransfer.com/
mailto:fcfp.zielona.gora@gmail.com

