
Pravidla soutěže neprofesionálních filmů

„O K E M  D O B R O D R U H A“
čl.1

XII. ročník soutěže vyhlašuje Sdružení HORIZONT jako součást festivalu RAJBAS 2011, 
který proběhne v Blansku ve dnech 25.-27. listopadu 2011.

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 díla (ne starší pěti let) musí být předložena na nosičích DVD. Nosič může obsahovat 
výhradně jedno dílo.  Délka snímku by neměla přesáhnout  15 minut  (u delších filmů si 
organizátor vyhrazuje právo nezařadit je do soutěže). Jeden autor může přihlásit maximálně 3 
díla.

čl.4
Soutěžní díla hodnotí odborná porota (1.- 3. místo, vyhrazuje si právo na případné neudělení 
ceny, či udělení zvláštní ceny).  Zvláštní cena bude předána  v pátek 25.11.2011  viz čl. 6.

čl.5
Přihlášku do soutěže spolu s ilustrativní fotkou (2-3 snímky) musí být zaslána elektronicky na 
horizont.cz@seznam.cz nejpozději do 23.10.2011. Do stejného data musí být přihlášená 
díla doručena na adresu:

Alena Žákovská ,Oblá 69, 634 00 Brno
(dopl ující  informace  tel.  724  ň  995   976,  723  091  241,  horizont.cz@seznam.cz, 
www.festivalrajbas.cz)
Registrační poplatek autora (či majitele autorských práv) činí  50,- Kč (i v případě zaslání 
více filmů). Částka může být zaslána společně s DVD, či předána na festivalu. Bude použita 
na výdaje spojené s organizací soutěže, filmy se vrací jen na vyžádání autorem.

čl.6
Projekce soutěžních filmů je účastníkům festivalu veřejně přístupná. Tříhodinový blok 
bude promítán v pátek  25.11. v kině v době od 16:00 do 19:00 hodin.  Zkušení 
dokumentaristé  Mirek  Náplava a  Petr  Horký ve  stylu  porotců  „super  star“ 
bezprostředně po veřejné projekci ohodnotí zdařilost jednotlivých snímků a závěrem 
předají autorovy filmu, který budou považovat za nejlepší či nejzajímavější, zvláštní 
cenu SDRDCARI.CZ.
Vítězný film (+ další oceněné odbornou porotou) bude uveden na hlavní festivalové scéně v 
sobotu  26. 11. 2011 , kde také 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
Jan Popelka - předseda poroty, Studio AUDIOVISUAL


