
 

Propozície regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby 

       
 
Usporiadateľ: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave 
Spoluorganizátor:  Filmový klub GEMERFILM 
Termín a miesto konania:  12. apríla 2013, Sála GOS 

 
 
 
CINEAMA je celoštátna trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby bez tematického 
vymedzenia. Súťaž pozostáva z časti prezentačnej a vzdelávacej. Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných 
aj nesúťažných filmov a vzdelávaciu časť tvorí rozborový seminár a konzultácie s cieľom prispieť k skvalitneniu 
amatérskej filmovej tvorby.  
 
 
Kategorizácia účastníkov 
Regionálnej súťaže sa môže zúčastniť každý filmový amatér, obyvateľ okresu Rožňava. Súťaž sa člení podľa 
vekových, vzdelanostných a žánrových kritérií. O prihlásení filmu do skupiny a kategórie rozhoduje autor, 
v sporných prípadoch môže o zaradení rozhodnúť porota. Súťaže sa nemôžu zúčastniť poslucháči a absolventi 
vysokých filmových škôl. 
 
skupiny: 

I.   skupina: A - autori do 16 rokov  

II.  skupina: B - autori od 16 do 19 rokov  
III. skupina: C - autori do 25 rokov  - (okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl) 
IV. skupina: D - autori nad 25 rokov - (okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl) 
 
kategórie: 

A - animovaný film; hraný film; reportáž / dokument    
B - animovaný film; hraný film; reportáž / dokument; experiment a videoklip    
C a D - animovaný film; hraný film; reportáž; dokument; experiment; videoklip; minútový film; zvučka 
 
Špeciálne kategórie 
1. v rámci Európskeho roka občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú 
vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre filmy zobrazujúce túto problematiku.  
2. pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy vyhlasuje NOC 
pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre filmy zobrazujúce túto problematiku.  
Pre obidve tematické kategórie platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa ich môžu 
autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.  
 
Súťažné podmienky 
Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných filmových diel, vytvorených v amatérskych podmienkach pre vlastnú 
potrebu, nie pre komerčné a propagačné účely. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili žiadneho 
ročníka tejto súťaže, vylúčené sú filmy zobrazujúce násilie, alebo javy a činy proti ľudskosti. Odporúčaná dĺžka 
súťažných snímok je od 1 do 20 minút. Výnimku pri prekročení limitu môže udeliť porota. 
 
Technické podmienky     
Formát: DVD – VIDEO, snímky zaslané na CD nebudú akceptované. 
Označenie filmov: názov filmu, dĺžka projekcie, meno, adresa a vek autora, kategória, spôsob ozvučenia (mono, 

stereo). Každý súťažný príspevok musí byť na samostatnom DVD nosiči - na začiatku min.5 sek. čierny obraz. 
K prihláseným prácam treba priložiť vyplnený vstupný formulár (prihláška filmu) a uvedené údaje potvrdiť 
podpisom.  
 
Spôsob hodnotenia 
Prihlásené filmy vyhodnotí trojčlenná odborná porota vymenovaná organizátorom. Na návrh poroty udeľuje 
organizátor prehliadky ocenenia a postup najlepších diel - technicky zvládnuté s umeleckou a estetickou hodnotou, 
na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční v Rožňave 13. 4. 2013. 
 
Podrobný organizačný poriadok súťaže nájdete na stránke vyhlasovateľa www.nocka.sk. 
 
Termín uzávierky: 25. marec 2013 
 
Filmy s prihláškou doručte do termínu uzávierky  na adresu:  
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava           
 
Informácie: www.gos.sk, fb.me/gos.roznava 
Kontakt: Anežka Kleinová 

058/732 42 58, kleinova@gos.sk 


