Pravila za
glasovanje
občinstva
V skladu s temi pravili organizator Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20,
3240 Šmarje pri Jelšah (Knjižnica Šmarje pri Jelšah, v nadaljevanju organizator),
prireja glasovanje občinstva za nagrado občinstva v sklopu Festivala amaterskega
in neodvisnega ﬁlma F. A. F., ki poteka v prostorih Knjižnice Šmarje, 12. in 13. maja
2017.
_____
1. Splošne določbe
Filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni del se potegujejo tudi za nagrado občinstva.
Nagrado občinstva bomo podelili na dogodku Parada učenja, ki bo 17. 5. 2017 ob
12. uri v Šmarju pri Jelšah oziroma natančno uro sporočimo na spletu in FB proﬁlih.
Nagrado zmagovalnemu ﬁlmu bo podelil naš slovenski pisatelj in režiser Vinko
Möderndorfer (več info na www.s-je.sik.si).
_____
2. Nagrada za zmagovalca po izboru občinstva
Nagrada v neto vrednosti 100 eurov in praktične nagrade.
_____
3. Kdo lahko sodeluje
Sodelujejo ﬁlmi, ki jih je izbrala predizborna komisija Festivala Amaterskega Filma
in jih je vključila v tekmovalni del. Filmi so objavljeni na spletnih straneh zavoda in
festivala, po redosledu festivala F. A. F.
_____
4. Kako poteka glasovanje
Potrebno je izpolniti glasovalni listič, ki ga oseba prejme ﬁzično na dogodkih, v
Knjižnici Šmarje ali ga lahko stiska iz spletnih strani zavoda ali festivala. Izpolnjene
glasovalne lističe je mogoče oddati: v Knjižnici Šmarje pri Jelšah (namenska
glasovalna skrinja); poslati po pošti na naslov: Knjižnica Šmarje, Aškerčev trg 20,
3240 Šmarje; skenirano izpolnjeno glasovnico po epošti na info@s-je.sik.si.

_____
5. Čas glasovanja
Upoštevali bomo vse glasovalne lističe, ki ﬁzično prispejo v Knjižnico Šmarje pri
Jelšah do torka, 16. 5. 2017. do 12. ure. Po tem času preštejemo glasove.
Upoštevali bomo samo veljavne glasovnice (z enim obkroženim ﬁlmom).
_____
6. Glasovanje in žreb glasovnic
Vsak posameznik lahko glasuje samo enkrat. Med veljavnimi glasovnicami bomo
izžrebali 10 praktičnih nagrad. Žreb med prispelimi glasovnicami bo potekal na
Paradi učenja, 17. 5. 2017.
Prav tako bo 17. 5. 2017 znan zmagovalec po izboru občinstva. Žreb je dokončen
in nanj ni mogoča pritožba. Pogoj za pridobitev praktične nagrade je, da udeleženci
soglašajo s pravili nagradne igre. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.
Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo
pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Dobitniki nagrad dovoljujejo
fotograﬁranje koriščenja nagrad in objavo svojih fotograﬁj v promocijske namene
organizatorja.
_____
7. Pravila festivala
Pravila so na vpogled v pisni obliki pri organizatorju in na spletni strani
organizatorja.
_____
8. Objava nagrajenega ﬁlma in prevzem praktičnih nagrad med izžrebanimi
glasovnicami
Nagrajen ﬁlm bo razglašen na javni prireditvi Parada učenja in na spletni strani
Knjižnice Šmarje, prav tako praktične nagrade, ki bodo podeljene med izžrebane
prispele glasovalne lističe. Nagrade bo mogoče prevzeti osebno ali pa jih bomo po
pisni zahtevi posredovali po pošti.
_____
9. Končna določba
O zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločal direktor Knjižnice Šmarje pri
Jelšah, Jožef Čakš. V primeru spora je direktor verodostojna oseba, katerega
mnenje je zavezujoče.
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