Podmínky soutěže
I. Mezinárodní školní filmové soutěže "Líheň" (11. ročník v Polsku)
„Film je život, ze kterého byly vymazány plány na nudu“
(Alfred Hitchcock)

1. Organizátoři soutěže:
 ZSO III. Liceum Ogólnokształcące Bílého orla Jaworzno
 Městský úřad Jaworzno
 Kulturní centrum Divadlo umění Jaworzno.

2. Čestní patroni soutěže:
 Ministr školství
 Slezský školní inspektor
 Starosta města Jaworzno

3. Partneři soutěže:
 Filmová instituce Silesia-Film v Katovicích,
 Fakulta rozhlasu a televize Krzysztofa Kieślowského Slezské univerzity

4. Cíle soutěže:
 propagace filmové kultury mezi mladými studenty polských i zahraničních škol,
 zdokonalení dovedností obsluhy filmových, fotografických a grafických nástrojů,
 popularizace filmové hudby.

5. Složení poroty:
 Romuald Lipko, hudebník, hudební skladatel, zakladatel kapely „Budka Suflera“
 Dagmara Drzazga, režisérka, dokumentaristka, odborný asistent Katedry rozhlasu a televize na Slezské univerzitě,
 Ryszard Czernow, kameraman, fotograf, lektor Katedry rozhlasu a televize na Slezské univerzitě,
 Edyta Kaszyca, filmový expert, zaměstnanec Media Lab v Paláci mládeže v Katovicích,
 Antoni Kreis, umělecký fotograf, místopředseda Slezského svazu polských uměleckých fotografů,
 Maciej Talaga, kytarista, instrumentalista, zaměstnanec CK Divadla umění Jaworzno,
 Alina Musiał, hudebník, instrumentalista, instruktor hudebních kapel, učitel uměleckých předmětů v ZSO
Jaworzno.

6. Účastníci:
 soutěž je určena studentům polských středních škol a školní mládeži z vybraných evropských zemí se zájmem
o filmovou produkci, grafiku, hudbu a filmovou fotografii.

7. Pravidla soutěže:
 projekty budou posuzovány ve čtyřech kategoriích:

I. Kategorie film – hraný nebo dokumentární
a.
b.
-

kritéria hodnocení: kompatibilita filmu s vybranou formou, znalost nástrojů, estetická hodnota
filmu, kompozice filmového díla, jazyk filmu
podrobné požadavky:
téma filmu libovolné, délka filmu: do 10 minut
film musí být samostatnou prací studenta, se zachováním autorských práv, zaznamenaný na DVD
ve formátu AVI nebo MPG
titulky k filmu musí být v anglickém jazyce
účastník soutěže musí být v době přihlášení do soutěže studentem (ne absolventem), aktivně se
účastnícím výuky

II. Kategorie filmový plakát
-

plakát formátu A3 (297 x 420 mm),
kompozice vertikální (jedině v odůvodněných případech horizontální),
předmět: ilustrace hraného, dokumentárního nebo sebou hraného filmu (upřednostňováno).
technika zhotovení: libovolná grafická technika nebo fotografie,
provedení plakátu musí být shodné se zachováním autorských práv (majitelem grafických a
fotografických materiálů, použitých v plakátu, musí být autor projektu)

III. Kategorie filmová reportáž
- fotografická reportáž jako skupina fotografií nebo výtisků na papíře formátu 20x30 cm (je povolena
digitální verze na CD nebo DVD) zhotovená se zohledněním základních kameramanských pravidel, tj. se
zachováním různého prostředí tvorby fotografie. Reportáž musí být obrazovou formou scénáře k filmu,
čili vizuální vyprávění, které lze přenést na plátno. Počet fotografií v sadě: 3 až 10 kusů. Hodnocena bude
jak schopnost využití fotografických nástrojů, tak „filmový“ způsob myšlení autora.
IV. Kategorie filmová píseň a filmová hudba (volitelně)
a) filmová/muzikálová píseň – z existujícího filmu/muzikálu (polského nebo zahraničního)
b) filmová hudba – ilustrační hudba ke stávajícímu filmovému obrazu (vlastní interpretace)
c) vlastní kompozice k imaginárnímu filmu.









prezentovaný repertoár musí být zaznamenán (audio-video nahrávka) a odeslán (společně
s přihláškou do soutěže) na DVD ve formátu MP4,
zpěváci prezentují písně s vlastním doprovodem nebo stávající instrumentální verzí
(poloplayback , bez doprovodných vokálů)
autoři instrumentálních děl upřesní, z jakého filmu pochází hudební motiv,
autoři vlastní kompozice musí k nahrávce přiložit popis děje filmu,
oceněné prezentace budou přehrávány na živo během slavnostního finále,
autoři písní a autoři soundtracků jsou povinni dodržovat autorská práva a uvést na přihlášce
skladatele hudby, autora textu, aranžmá a název filmu, ze kterého díla pocházejí (v případě
vlastní tvorby uvést jméno a příjmení);
otázky týkající se hudební kategorie zasílejte na adresu: musialmuzyk@gmail.com.

Kritéria hodnocení:
Porota vyhodnocuje:
a) vokální, instrumentální, kompoziční dovednosti;
b) výběr repertoáru,
c) pěvecké dovednosti a muzikálnost účastníků,
d) aranžmá,
e) interpretaci písně/filmového námětu
f) způsob i exprese provedení
g) celkový umělecký výraz.

8. Zaslané soutěžní materiály budou hodnoceny ve třech věkových skupinách:
a) 7-12 let
b) 13-15 let
c) 16-19 let

9. Terminy a adresy:
 termín pro odevzdání soutěžních materiálů: 09. dubna 2018.
 místo odevzdání soutěžních materiálů:
ZSO III LO Jaworzno, ul. Towarowa 61 43-600 Jaworzno s poznámkou „Wylęgarnia”


čas a místo finále: 7. červen 2018 - Jaworzno (o podrobnostech finále budou účastníci informováni
samostatným dopisem)



digitální verze fotoreportáže zasílejte na adresu: wylegarnia2018@gmail.com



kontaktní adresy:
-

celinawasko@gmail.com (dotazy a připomínky); tel 0048 604 613 943

10. Závěrečné informace:

Přihlášku do soutěže (je připojena k e-mailu)
vyplňte čitelně - nejlépe tiskacím písmem - a zašlete na adresu organizátora v samostatné obálce podepsané
pseudonymem/uměleckým jménem autora
 soutěžní materiály označte následovně:
-Název díla; pseudonym (umělecké jméno) autora/autorů (stejné, jako na Přihlášce),
 účastník vyplněním Přihlášky do soutěže přijímá Podmínky soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů
Organizátorem soutěže a odevzdaných prací pro vzdělávací a propagační účely (správcem osobních údajů jsou
Organizátoři).

11. Odměny:
 pro autory nejlepších prací jsou k dispozici atraktivní věcné ceny od patronů a sponzorů,
 opatrovníci vítěze a oceněných účastníků soutěže budou oceněni diplomy uznání.
11. Aktuální informace k dispozici na webových stránkách www.lo3.jaworzno.edu.pl v části Wylęgarnia 2018;
www.um.jaworzno.pl ; www.teatrsztukwjaworznie.pl; www.Facebook.com/ompfwylegarnia.

Koordinátor:

Organizátoři soutěže:

Mgr. Celina Waśko

 ZSO III. Liceum Ogólnokształcące Bílého orla Jaworzno
 Městský úřad Jaworzno
 Kulturní centrum Divadlo umění Jaworzno

