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„Köztünk élnek”
Kerestetik a 2018-as év Természet- és Környezetvédelmi embere!
A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő szervezésében Kárpát-medencei
amatőr film- és riporter pályázatot hirdetünk

Mutassátok meg, hogy szerintetek ki, vagy kik azok az emberek, csoportok, civil
szervezetek ma a Kárpát-medencében, akik a természet- és környezetvédelem
területén kiemelkedő munkát végeznek!
A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál szervezői az Őket bemutató
rövidfilmeket és a riporterüket keresik!
Nem a film művészeti értéke, hanem a riport témája, az ember vagy a csoport
tettének és tevékenységének bemutatása a díjaink fő mérvadója. Minőségi filmet ma
már tudtok telefonnal is készíteni!
Szeretnénk, ha a filmek (riportok) bemutatnák az embert, a céljaikat, a
kezdeményezést, a tettet, amit ők nem azért tesznek mert megfizetik, hanem hogy a
környezetük tiszta legyen, az ott élő emberek-élőlények életkörülményei javuljanak,
megóvásra kerüljenek.
Kedves riporterek, amatőr filmesek, járjatok nyitott szemmel, szólítsátok meg
őket, tudjátok meg a „miérteket”!
Fantasztikus emberi tettek vannak körülöttünk a mindennapokban. Szeretnénk
felhívni a figyelmet a munkájukra, megadni a közösség, a mi elismerésünket.
Segítsük őket együtt, a későbbiekben!
Több díj kerül kiosztásra a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál - Természet- és
Környezetvédelmi Gáláján, 2018. május 27-én, ahol 2 millió forint összdíjazásra lehet
számítani:
•

Természetvédelemért 2018. az év embere és csoportja
(szakmai és közönségdíj)

•
•
•

Környezetvédelemért 2018. az év embere és csoportja
(szakmai és közönségdíj)
A legjobb riporter/ korosztályonként

A legjobb amatőr film/ korosztályonként
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A díjak mellett minden évben elkészül egy-egy dokumentumfilm a két kiemelt
kategória győzteseiről és riportereikről, melyeket a Fesztivált támogató TV csatornák
műsorra tűznek, valamint a Fesztivál szervezői a filmeket nemzetközi fesztiválokra
nevezik.
A pályázatra nevezett filmeket szakmai zsűri bírálja el a két külön korosztályi
kategóriában.

A filmek vetítése
A zsűrizett filmek a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál idején (2018. május 25-27.)
a nagyközönség számára vetítésre kerülnek az Alsóparkban a hagyományosan
felállításra kerülő LED-falon, valamint megjelennek az online médiában.

Nevezési szabályzat
Kategóriák:
Korosztályok:
•
•

18. életévét még be nem töltött
18 év felett (korhatár nélkül)

Szekciók:
•
•

Természetvédelemért 2018.
Környezetvédelemért 2018.

Technikai megkötés: nincs, értékelhető és nézhető legyen a film.
Kiemelt bírálati szempontok: a látásmód, a téma, a riporter kreativitása, a
bemutatás ötletessége és a film mondandója.
Egy pályázó maximum 2 rövidfilmmel pályázhat.
A film hossza: 3-15 perc között lehet.
Nevezési időszak: 2018. január 01. - 2018. április 10.
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Nevezni kizárólag elektronikusan, az online nevezési lap teljes körű kitöltésével és a
mellékletek beküldésével lehet.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•
•

a pályázó nevét, életkorát, címét, telefonszámát,
mely szekcióba nevez,
milyen készülékkel készítette a filmet (telefonnal, kamerával stb.)
1 fotó a riporterről
max. 5 fotó a riportalanyokról
max. 1000 karakteres rövid bemutatása a témának
max. 500 karakteres rövid bemutatása a riporternek
a filmet/ riportot

A beküldött pályázati anyagokat a Fesztivál felhasználhatja a program promóciójára,
a közönségszavazáshoz, azt weboldalán, facebook oldalán megtekinthetővé teheti,
valamint a későbbiekben azokból részleteket felhasználhat a fesztivál spotokhoz
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján
megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő
pályázatokat külön értesítés nélkül a pályázatból kizárja.
A beküldött pályázat hiányosságáért, az online rendszer esetleges hibáiért a
Szervező nem vállal felelősséget.
A bemutatásra beválogatott pályamunkák beküldőit a Szervező 2018. május 15-ig
elektronikus levélben értesíti az eredményekről.
Sikeres alkotó munkát kívánva,

Gödöllő, 2017. november 22.
A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő Szervezői
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