Pravila
_____
1. Festival
Festival amaterskega in neodvisnega ﬁlma F. A. F. bo potekal v petek, 18. 5. 2018,
in v soboto, 19. 5. 2018. Tekmovalni del se bo odvijal v soboto, 19. 5. 2018 v
dvorani Kina Šmarje, ki deluje v sklopu JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah.
Organizator festivala je Knjižnica Šmarje pri Jelšah. F. A. F. je sestavni del Tedna
vseživljenjskega učenja v Šmarju pri Jelšah. Ob projekciji ﬁlmov bomo v sklopu
festivala izvedli še otvoritveni večer, predavanja in ﬁlmske delavnice.
Razpis za F. A. F. bo objavljen od 29. 3. 2018 do 5. 5. 2018. Razpis mora obsegati:
• naslov, kamor naj se prijavljeni ﬁlmi pošljejo,
• kraj in čas poteka festivala,
• rok za prijave,
• ostale pomembne informacije.
Med vsemi prijavljenimi ﬁlmi bo izborna komisija festivala izbrala osem ﬁlmov, ki
se bodo uvrstili v tekmovalni del. Vrstni red predvajanja teh ﬁlmov bomo določili na
uradni otvoritvi festivala v petek, 18. 5. 2018.
_____
2. Tekmovalni del
Na razpis se lahko prijavijo vsi amaterski in neodvisni ﬁlmski ustvarjalci s ﬁlmi
sledečih žanrov: igrani ﬁlm, dokumentarni ﬁlm, eksperimentalni ﬁlm in animirani
ﬁlm. Prijavljeni ﬁlm mora biti krajši od 16 minut. Starostne omejitve prijavitelja ni,
vsak prijavitelj pa lahko prijavi največ tri ﬁlme.
V kolikor je prijavitelj mlajši od 15 let, lahko svoj ﬁlm prijavi v kategorijo “Mladi
ﬁlmar”. V tem primeru je potrebno v prijavnem obrazcu poleg naslova v oklepaju
dopisati “(mladi ustvarjalec)”. V tem primeru se ﬁlm poteguje za nagrado v
kategoriji “Mladi ﬁlmar”, ne pa tudi v izboru med starejšimi ustvarjalci.
V primeru, da oseba, ki prijavlja ﬁlm še ni dopolnila 18 let, je potrebno pri prijavi
priložiti pisno dovoljenje in podatke skrbnika (ime in priimek, naslov, davčna
številka skrbnika, telefon, e-naslov).
Dodatni pogoji za sodelujoče ﬁlme na F. A. F.:
1. ustrezajo izboru petčlanske izborne komisije (žaljive in neprimerne vsebine
lahko izloči),
2. ﬁlmi, ki niso v slovenskem jeziku, morajo imeti slovenske podnapise vgrajene v
ﬁlm,
3. da so bili prijavljeni v roku, ki ga je določil organizator (upošteva se datum na
poštnem žigu),
4. na festivalu lahko sodelujejo tudi nemi ﬁlmi.

Do 5. 5. 2018 morate za prijavo ﬁlma:
• izpolniti prijavni obrazec in ga poslati po elektronski pošti: kino@s-je.sik.si, ali
jasmina@s-je.sik.si, ali priporočeno po pošti na naslov: Knjižnica Šmarje – F.A.F,
Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah; (datum na poštnem žigu),
• če avtor pošlje več ﬁlmov, mora za vsak ﬁlm izpolniti prijavnico,
• ﬁlme se pošlje po navodilih v nadaljevanju,
• nepopolne prijave ne bodo sprejete.
Prijavite se lahko na tri načine.
1. Prijava preko spletne strani https://upload.faf.si/.
• Na spletni strani https://upload.faf.si/ naložite datoteko.
• Po uspešnem nalaganju datoteke vpišite zahtevane podatke (velja kot
uradna prijavnica).
• Prijavo potrdite s klikom na gumb “Prijava”.
• V primeru tehničnih težav ne upoštevamo pritožb.
2. Prijava po pošti.
• Izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na koncu razpisa.
• Datoteko ﬁlma posnamite v dveh kopijah na USB ključ ali DVD nosilec (2x
USB ključ ali 2x DVD).
• Natisnjen in izpolnjen prijavni obrazec ter dve kopiji ﬁlma pošljite na
poštni naslov “Knjižnica Šmarje pri Jelšah - za F. A. F., Aškrčev trg 20,
3240 Šmarje pri Jelšah.”
• Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
• Če prijavitelj prijavlja več ﬁlmov, mora vsak ﬁlm posredovati na naslov
Knjižnice v ločeni ovojnici.
• Sprejeti bodo ﬁlmi, ki bodo poslani s hitro pošto najkasneje v soboto, 5.
5. 2018 (upošteva se poštni žig do 5. 5. 2018).
3. Prijava osebno v Knjižnici Šmarje pri Jelšah.
• Izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na koncu razpisa.
• Datoteko ﬁlma posnamite v dveh kopijah na USB ključ ali DVD nosilec (2x
USB ključ ali 2x DVD).
• Natisnjen in izpolnjen prijavni obrazec ter dve kopiji ﬁlma oddajte osebno
v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, Aškrčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah.
• Sprejeti bodo ﬁlmi, ki bodo v Knjižnici oddani najkasneje 5. 5. 2018 do
12:00.
Prijave, ki ne bodo pravočasno oddane, bodo zavržene.
Organizator ne sprejema odgovornosti za morebitne poškodbe in kvaliteto, ki jih
ﬁlmi utrpijo med transportom ali prenosom.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zelo slabe kvalitete ﬁlmskega zapisa
ﬁlm izloči iz tekmovalnega dela.
Stroške pošiljanja kopije na festival krije pošiljatelj. Medijev s ﬁlmi ne vračamo.

_____
3. Izbirni postopek
Pravočasne prijave bodo posredovane v presojo izbirni komisiji festivala. Med
vsemi prijavljenimi ﬁlmi, bo izbirna komisija izbrala osem ﬁlmov, ki se bodo uvrstili
v tekmovalni del in najboljši ﬁlm v kategoriji “Mladi ﬁlmar”, ki bo prejel plaketo in
nagrado v ﬁnalnem večeru, kjer bo občinstvo ﬁlm tudi videlo.
Predizbor bo opravljen do 11. 5. 2018. Filmi, ki se bodo uvrstili v tekmovalni del,
bodo razglašeni na spletni strani knjižnice, na spletni strani festivala, ter na
Facebook straneh Kina Šmarje in FAF.
Vrstni red predvajanja izbranih ﬁlmov bo znan na uradni otvoritvi festivala v petek,
19. 5. 2018.
_____
4. Žirija in nagrade
Filmi se potegujejo za nagrado strokovne žirije v višini 300,00 € (zagotovi jo Klub
študentov šmarske regije in Obsotelja), nagrado občinstva v višini 100,00 € in
nagrado “ Mladi ﬁlmar” v višini 100,00 €.
Nagrado strokovne žirije in nagrado “Mladi ﬁlmar”,bomo podelili v soboto, 19. 5.
2018, nagrado občinstva pa bomo podelili na dogodku po zaključenem festival
F.A.F. v našem zavodu, ki bo v maju ali juniju, oziroma natančno uro in dan
sporočimo na spletu in FB proﬁlih.
Občinstvo si bo lahko ﬁlme v tekmovalnem delu ogledalo dvakrat. Prvič v soboto,
19. 5. 2018 in drugič na ﬁlmskih večerih, ki jih bomo priredili vsaj enkrat v roku
sedem dni po festivalu in na spletni strani knjižnice. Upoštevali bomo vse
glasovalne lističe, ki ﬁzično prispejo v Knjižnico Šmarje pri Jelšah do petka, 25. 5.
2018. do 12. ure. Upoštevane bodo samo veljavne glasovnice (z enim obkroženim
ﬁlmom). Zmagovalca po izboru občinstva bomo razglasili najkasneje v ponedeljek,
29. 5. 2018 na spletni strani Knjižnice Šmarje.
Vse obveznosti z izplačilom nagrade prevzame organizator Knjižnica Šmarje. Vse
obveznosti s poravnavo davčnih obveznosti pri izplačilu prevzame Knjižnica
Šmarje. Za potrebe izplačila nagrade mora biti prijavitelj polnoletna oseba oziroma
mora imeti uradnega skrbnika (starš), v primeru društev ali zavodov prijavitelj
določi eno plolnoletno osebo, katererim se bo opravilo izplačilo nagrade. Za
potrebe izplačila nagrade je treba najkasneje po razglasitvi dostaviti organizatorju
vse potrebne dokumente, ki jih ta potrebuje za izplačilo nagrade. V primeru, da
prijavitelj oz. skrbnik ne dostavi potrebnih dokumentov v letu 2018 (kopija davčne
številke, kopija osebne in drugi potrebni podatki), organizatorju ni treba izplačati
nagrade.
_____
5. Pravice in obveznosti sodelujočih
• Rok za prijavo ﬁlmov je treba spoštovati.
• Vsakdo, ki prijavi svoj ﬁlm in se uvrsti na festival, daje Knjižnici Šmarje pravico do
predstavitve njegovega dela na kateremkoli nosilcu ali javnem predvajanju, ter
njih samih za namen promocije, in sicer brezplačno. (Ur.l. RS št. 86/2004)

• Prijavitelj nosi vse pravice oziroma poseduje dovoljenja za uporabo glasbene
podlage ali drugih elementov v ﬁlmu.
• Knjižnica Šmarje ne krije potnih stroškov prihoda na festival, omogoča - priporoča
pa ugodnejšo nastanitev na območju Šmarja pri Jelšah.
• Vsi sodelujoči dobijo po koncu festivala plaketo o sodelovanju na F. A. F.
_____
6. Program
Knjižnica Šmarje je odgovorna za sestavo programskih blokov, prireditve in vsebin
za vse festivalske dogodke.
_____
7. Arhiv
Knjižnica Šmarje / Kino Šmarje hrani kopije vseh ﬁlmov, ki bodo sodelovali na
festivalu. Knjižnica Šmarje / Kino Šmarje lahko uporabi ﬁlme iz svojega arhiva za
promoviranje F. A. F. na drugih dogodkih ter za druge projekcije z namenom
promocije festivala. JZ Knjižnica ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov ﬁlmov, ki nastane neodvisno od sladiščenja - višja sila.
_____
8. Končne določbe
Organizator lahko zaradi tehtnega razloga ﬁlmski festival F. A. F. odpove ali
prestavi.
Prisotnost oziroma sodelovanje na festivalu pogojuje strinjanje s predstavljenim
pravilnikom.
O zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločal v.d. direktor Knjižnice Šmarje pri
Jelšah, Jožef Čakš.
V primeru spora je v.d. direktor verodostojna oseba, katerega mnenje je zavezujoče.
S prijavo ﬁlma prijavitelj brez zadržkov sprejema ta pravila.
Šmarje pri Jelšah, 27. 3. 2018
Organizacijski odbor festivala FAF

