Конкурс за късометражен филм на тема:
„Кратка ВЕИстория“
Технически параметри и изисквания за късометражните филми:
-

-

Продължителност – до 3 мин.
Препоръчителен формат на видеото:
PAL, 1920х1080, 25 fps, Quality 5,0, Progressive VBR
1 Pass, Min 4,00, target 15,00, Max 18,50 Mbps
MPEG2, 384 kbps, 48 kHz, 16 bit, Stereo
Приемат се и видео файлове, заснети с камера на мобилен или друг дигитален апарат,
както и видео колажи от снимки (JPEG, GIF), сторибордове и пр.

*В конкурса няма жанрови или стилистични ограничения, няма и ограничения относно годината
на създаване на видеото и презентирането му в други конкурси, стига да бъдат изпълнени
следните изисквания: не се допускат филми с пропагандно, вулгарно, расистко, сексистко,
или друго обидно съдържание, продуктово позициониране или промоционална дейност със
стопанска цел!
Кой може да участва?
-

Всеки

*При работа в екип филмът трябва да бъде презентиран само от един автор, представител на
екипа, на когото ще бъде връчена наградата.
Как да участвам?
•

•

Изпрати линк с файл на филма си на адрес: office@bpva.org или на физически носител
на пощенски адрес: гр. София 1113, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 11, офис 36а, за
Българска фотоволтаична асоциация
попълни формуляра за участие и го изпрати заедно с филма си. Формулярът за участие
можеш да изтеглиш от следния адрес : http://www.bpva.org/bg/articles/article2344.html

Краен срок за участие:
-

Срокът за изпращане на филмите е 21. юни 2013 годинa (за работи изпратени по
пощата важи датата на пощенското клеймо)

*За въпроси или допълнителна информация можеш да се свържеш с нас на тел.: 0886 933 535;
0878 387 320 или да ни пишеш на office@bpva.org
Допълнителна информация за конкурса и за организаторите можеш да намериш и в страниците
на
http://www.bpva.org/,
http://www.bgwea.org,
http://www.juwi.bg,
http://bgbc.bg/,
http://credobonum.bg/, http://www.wwf.bg/, http://gorichka.bg/, както и във Фейсбук страниците на
Българска фотоволтаична асоциация (БФА), Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА),
WWF и Кредо Бонум

Оценяване:
Експертно жури, съставено от представители на организаторите, както и от професионалисти в
сферата на късометражното кино (Иван Москов / Cinemafia - http://sofiashort.com/), ще селектира
филмите от конкурса.

Награди:
Селектираните филми ще бъдат представени на почетно награждаване на 28. юни 2013 г. в
галерията на фондация Кредо Бонум на ул. Славянска №2 от 19.00 часа. Събитието е
отворено, с вход свободен.
Журито ще определи първите трима победители от конкурса, които ще получат следните
награди:
1. награда – колело, осигурена от юви и DRAG
2. награда – соларна раница и соларно зарядно, осигурена от юви
3. награда – соларна раница, осигурена от БФА
Филмът, класирал се на първо място, ще получи също така възможността да бъде
представен на Конференцията Sustainability Forum Sofia – REdevelop. Renovate. Regenerate,
организирана от БСУР, както и да бъде излъчен на Sofia Short Challenge.
*След излъчването на филмите, публиката също ще има възможността да даде своя анонимен
глас за своя фаворит.
Наградата на публиката е осигурена от нашия партньор Кредо Бонум и ще бъде обявена в деня
на награждаването.

