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Czym jest FrankoFilm – Zielona Góra? 

FrankoFilm – Zielona Góra to kilka dni projekcji konkursowych filmów krótkometrażowych i długometrażowych 
filmów poza konkursem, spotkań z profesjonalistami, warsztatów filmowych, imprez wieczornych, wystaw i 
przedstawień w Zielonej Górze. To również szkolenia dla nauczycieli i wsparcie pedagogiczne w realizacji filmów. 
Piętnasta edycja odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019. 
 

Jak wziąć udział? 

Konkurs filmów krótkometrażowych w ramach FrankoFilm – Zielona Góra jest otwarty dla wszystkich. Należy 
zrealizować film krótkometrażowy o długości od 2 do 5 minut (od czołówki do napisów końcowych), zawierający 
poprawne i zrozumiałe dialogi w języku francuskim, na temat „Otwarcie”. 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. 
 

Warunki techniczne: 

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

Wskazówki praktyczne: 

Biorąc pod uwagę rozwój festiwalu i chcąc zapewnić coraz wyższy poziom jego organizacji, od 2019 wprowadzamy 
symboliczną opłatę za uczestnictwo1 dla zakwalifikowanych ekip w wysokości 50 złotych za osobę2 (z noclegiem) lub 
25 złotych za osobę (bez noclegu). Szczegóły dotyczące sposobu zapłaty będą podane na początku maja 2019. W razie 
wycofania się, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy. Koszt przyjazdu do Zielonej Góry jest pokrywany z własnej 
kieszeni. Zaświadczenie uczestnictwa zostanie wydane tylko zespołom obecnym przez cały czas trwania festiwalu. 
 

Szkolenie na temat realizacji filmów krótkometrażowych i wsparcie pedagogiczne (patrz film ze szkolenia w 2018 roku): 

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, a w szczególności tych, którzy chcą zapisać swoich uczniów na festiwal, do 
uczestnictwa w szkoleniu z zakresu podstaw realizacji filmów krótkometrażowych, które odbędzie się w Warszawie, w 
dniach 25 – 27 stycznia 2019 roku. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za 
szkolenie (patrz regulamin). Przed nadesłaniem i po otrzymaniu filmów organizatorzy będą mogli udzielać 
niezbędnych wskazówek nauczycielom za ekipy filmowe. 
 

Data zgłoszenia uczestnictwa i nadesłania filmów i danych technicznych: 

 Formularz zgłoszeniowy na FrankoFilm – Zielona Góra - należy nadesłać najpóźniej 21/12/ 2018. 

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie na temat realizacji filmów krótkometrażowych - najpóźniej 21/12/2018. 

 Termin nadesłania filmów3 i danych technicznych - najpóźniej 08/04/2019. 
 

Lista nagrodzonych: 

Złoty, Srebrny i Brązowy FrankoFilm – Zielona Góra dla trzech najlepszych filmów krótkometrażowych; 
FrankoFilm – Zielona Góra Junior dla najlepszego filmu młodzieżowego (do 12 lat); Nagroda Specjalna Jurorów; 
Nagroda Publiczności; Nagroda Instytutu Francuskiego w Polsce za najlepsze dialogi napisane i zagrane w j. fr. 
 

 Wiele bonów zakupowych do wygrania! 
 

Kryteria selekcji i kryteria oceny filmów przez jury: 

- Oryginalność         - Jakość scenariusza 
- Jakość dialogów        - Jakość interpretacji 
- Jakość reżyserii i realizacji       - Jakość techniczna (obraz, dźwięk, napisy itd.) 

- Walory artystyczne        - Profesjonalne podejście do realizacji filmu 
 
 Przestrzeganie praw autorskich (muzyka, obraz itd.) 
 Kilka słów przewodnicącego jury 2018 

                                                           
1 Bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy w ramach festiwalu, posiłki, przerwy kawowe. 
2 N.B. Wysokość opłaty ekip zagranicznych będzie ustalona indiwidualnie.  
3 Przez wetransfer na następujący e-mail: fcfp.zielona.gora@gmail.com 

https://www.facebook.com/fcfpologne
http://frankofilm.pl/fr/accueil/
https://drive.google.com/file/d/1C7QgRtGRCdHLcS7EAb0IqGWDy-zahd1n/view?usp=sharing
http://www.videolan.org/vlc/
https://drive.google.com/file/d/1I1414JDHs9sjegudPhCn3nQ8qx-XzatY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1414JDHs9sjegudPhCn3nQ8qx-XzatY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_dcU0ir6o88
https://drive.google.com/file/d/1k1qil4lAVDGy2CqmyStRQuLlko8laLCq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQY1k4jXEHoPa5CGE47w8oGdawh-sqWA_xQDAMt2lih_Cd7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_UTOTOccEvU944LdpX_g_9p6_m7HfTa6MkBjLmtgFDgB0xw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpw47uaxQLnJrSNh9TLLQVnjGY1YkvpI-nOdQs18bA6MNRLA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1mvzIKOIdHfgKBGTrE0rSj9eW-FepgF4I/view?usp=sharing
https://www.wetransfer.com/
mailto:fcfp.zielona.gora@gmail.com

