
ŠTATÚT SÚŤAŽE POCITY FILM
I. Všeobecné informácie

Prihlasovanie filmov do súťaže POCITY FILM bude spustené od 1. júna, kedy organizátori
sprístupnia prihlasovanie cez formulár na webovej stránke festivalu a na sociálnej sieti
Facebook. Termín pre ukončenie prihlasovania filmov je 1. septembra. Termín je možné
predĺžiť maximálne do 30. septembra. Víťazov jednotlivých súťažných kategórií určí porota,
ktorej členovia budú zástupcami odbornej aj diváckej obce.

Hlavným organizátorom Prešovského filmového festivalu POCITY FILM je občianske
združenie PO.CITY, Chmeľova 6, 08006 Prešov, IČO: 42038995, DIČ: 2022298113

II. Podmienky prihlasovania do súťaže festivalu

Do súťažnej sekcie POCITY FILM 2021 môžu autori prihlásiť také krátke filmy, ktorých
celková minutáž nepresahuje 30 minút. Kategórie sú určené experimentálnym, hraným,
animovaným filmom a videoklipom. Prihlásiť bude možné aj audiovizuálne diela do
nesúťažnej sekcie v prípade, že ich autori budú chcieť prezentovať, ale nebude možné ich
kvôli súťažným podmienkam zaradiť do súťažných kategórií. Prihlasujúci zodpovedá za
ošetrenie všetkých autorských práv týkajúcich sa tretích osôb. Organizátor festivalu nenesie
zodpovednosť v prípade zistenia porušenia týchto práv a vyhradzuje si právo takýto film
vylúčiť zo súťaže.

III. Selekcia filmov a ceny

Po ukončení prihlasovania bude o užšom výbere filmov rozhodovať dramaturgická komisia
zložená z organizátorov filmového festivalu, ktorí majú bohaté odborné skúsenosti s filmom.
Konečné poradie víťazov určí trojčlenná porota, ktorú budú tvoriť dvaja filmoví odborníci a
jeden zástupca divákov zo Slovenska. Víťazný film bude ocenený ako Najlepší
krátkometrážny film festivalu POCITY soškou “Zrnko soli” a diplomom. Porota môže udeliť aj
“Zvláštne ocenenie”, ktoré bude odmenené diplomom.

Festival nie je tematický ohraničený. Nominované filmy budú zverejnené v sekcii Naše
kraťasy na stránke www.pocityfilm.sk.

Zástupcovia POCITY FILM si vyhradzujú právo v súťažných i nesúťažnej kategórii
nezverejniť prihlásené filmy, podľa vlastného uváženia.

IV. Propagácia filmov

Výber najlepších filmov z jednotlivých kategórií bude premietnutý na POCITY FILM 2021 - 7.
- 13. októbra 2021 v Prešove, kde sa uskutoční aj slávnostné ocenenie víťazov.

Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť ukážku prihláseného filmu na webe a sociálnych
sieťach festivalu, ďalej si organizátor vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich



propagačných materiáloch a poskytnúť tieto materiály médiám pre účely informovania o
festivale.

V. Podmienky prihlasovania filmov

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý.

2. Film poslaný do súťaže musí mať do 30 minút, film nesmie byť vyrobený skôr ako v roku
2020.

3. Súťažiaci musí pravdivo vyplniť a odoslať festivalový formulár, čím súhlasí s jeho
podmienkami.

4. Prihlasovanie filmov je pre rok 2021 bezplatné.

5. Súťažiaci musí poslať svoj film do 1. septembra 2021 (resp. 30. septembra), registrácie po
tomto dátume sú automaticky neplatné.

6. Súťažiaci zodpovedá za film a zaručuje, že nie je zaťažený záväzkami, ktorými by sa
porušovali práva tretej osoby.

7. Film môže byť odpremietaný aj na inom filmovom festivale ako je POCITY FILM 2021.

8. Festival nie je tematicky ani formálne ohraničený, film môže byť hraný, animovaný,
experimentálny alebo hudobný klip.

9. Film musí byť prihlásený vo formáte, aký určuje registračný formulár. Ak sa vo filme
nachádzajú dialógy v cudzom jazyku, je potrebné priložiť zvlášť dialógovú listinu, prípadne
anglické titulky.

VI. Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle platných zákonov Slovenskej Republiky podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení neskorších predpisov, osoba vyplnením údajov v
prihlasovacom formulári dobrovoľne súhlasí s poskytnutím a spracovaním osobných údajov
organizátorom.


