
Pravidla soutěže neprofesionálního filmu 
„O K E M   D O B R O D R U H A“ 

 
čl.1 

XIV. ročník soutěže vyhlašuje Sdružení HORIZONT,o.s. jako součást festivalu 
filmů, setkání a dobrodružství  RAJBAS 2013,  který proběhne v Blansku ve 
dnech 22.-24. listopadu 2013. 

čl.2 
Soutěžní kategorie nejsou určeny. Stanoveno je pouze tématické zaměření na 
přírodu, cestování, outdoor a adrenalinové sporty. Soutěž je určena k prezentaci 
nekomerčních filmů. 

čl.3 
Soutěžní filmy (ne starší pěti let) musí být předložena na nosičích DVD v DVD 
formátu. Nosič musí  obsahovat pouze jedno dílo. Doporučené délka filmu je do 15 
minut, o případném mimořádném zařazení snímku delšího než v doporučené délce, 
může rozhodnout organizátor soutěže. Jeden autor může přihlásit maximálně 3 díla. 
 

čl.4 
Soutěžní filmy hodnotí odborná porota a vyhlašuje pořadí hlavní soutěže cenu 
za 1.,2. a 3.místo, přičemž si vyhrazuje právo na případné neudělení ceny či udělení 
zvláštní ceny.  
Nezávisle na hodnocení odborné poroty bude udělena na závěr pátečního promítaní 
22.11.2013 cena SDRDCAŘI.CZ od speciální poroty, která se bude  veřejně k úrovni 
a zpracování filmů bezprostředně po projekci vyjadřovat a hodnotit.     
 

čl.5 
Autorem podepsanou přihlášku do soutěže je nutné zaslat spolu s filmem v DVD 
formátu na nosiči DVD nejpozději do 18.10.2013 na adresu: Alena Žákovská, 
Oblá 69, 634 00 Brno. Přihlášku a 2-3 ilustrativní fotky zašlete rovněž v elektronické 
podobě na mail: horizont.cz@seznam.cz. Tento kontakt (případně tel. + 420 724 
995 976,  + 420 723 091 241) lze využít i pro další komunikaci s organizátorem. 
Informace o soutěži a celém festivalu jsou průběžně zveřejňovány na  
www.festivalrajbas.cz. Filmy se vrací jen na vyžádání autorem. 
 

 čl.6 

Projekce soutěžních filmů je účastníkům festivalu veřejně přístupná. Tříhodinový blok 

vybraných filmů bude promítán v pátek 22.11. v kině v době od 16:00 do 19:00 hodin. 

Vítězný film (+ další oceněné) bude uveden na hlavní festivalové scéně v sobotu  

23.11.2013, kde  proběhne vyhodnocení a předání věcných cen. 

 

čl.7 
Autoři soutěžních snímků mají volný vstup na hlavní festivalové programy (pátek – 
neděle). 
 
                                 Alena Žákovská - koordinátorka soutěže, Sdružení HORIZONT 

http://www.festivalrajbas.cz/

