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Közösségeink ereje – amatőr rövid dokumentumfilm-pályázat

részvételi szabályzata

1.

Közzététel

Az amatőr dokumentumfilm-pályázatra vonatkozó információkat a Szervezők a K11 honlapján

(továbbiakban: Honlap) (www.k11.hu) közzétett hirdetmény útján hozzák nyilvánosságra. A

hirdetmény tartalmazza különösen: a jelentkezési és a részvételi feltételeit, a jelentkezés és a részvétel

módját és a vonatkozó határidőket. A hirdetményben nem szereplő kérdések tekintetében jelen

szabályzatban foglaltak az irányadók.

2.

Részvételi feltételek

Az amatőr dokumentumfilm-pályázaton életkori megkötés nincs.

A pályázatra olyan filmeket várunk, amelyek 2022. január 1. és 2022. december 31. között készültek.

Nevezési díj nincs.

A jelentkezési határidő (egyben a filmek beküldésének határideje): 2023. január 15. vasárnap

éjfél.

3.

A pályázat feltételei

A dokumentumfilm-pályázatra kizárólag amatőr kategóriában lehet jelentkezni.

A zsűri egy első, egy második, és egy harmadik díjast nevez majd meg, valamint a díjazottakon kívül

még négy filmet választ ki vetítésre. Ezeket a filmeket a Doku7 Fesztivál (2023. február 9. – március

23.) keretein belül, 7 héten keresztül, egy-egy alkalommal tűzi műsorára a K11 Művelődési és

Kulturális Központ. A közönségdíj online és helyszíni szavazáson dől el.



4.

A jelentkezés és a részvétel módja

Az amatőr dokumentumfilm-pályázatra jelentkezők maximum három filmet küldhetnek a honlapon

közzétett címre és módon.

A jelentkezés menete és feltételei:

● a kitöltött és aláírt jelentkezési lap (szkennelve), valamint a film elküldése a

dokupalyazat@eromuvhaz.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük megadni: amatőr

dokumentumfilm-pályázat 2023

● a nevezésekben csak saját anyagokat fogadunk el, amelyeknek máshol nem jelentek meg.

Jelentkezési határidő: 2023. január 15. (vasárnap éjfél)

A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet. A beadási határidőn túl érkezett anyagok nem

kerülhetnek be a versenybe.

6.

A díjazás módja

Az első három helyezettet és a vetítésre szánt további négy filmet a szakmai zsűri választja ki.

A közönségdíjast online szavazás által választják meg.

A díjak átadására 2023. február 9-én a K11 Művészeti és Kulturális Központban megrendezésre

kerülő Doku7 megnyitóján kerül sor.

7.

Adatkezelés

Az adatok kezelése az ERöMŰVHÁZ GDPR szabályzatának megfelelően történik

(www.eromuvhaz.hu).

Budapest, 2022. október 15.

mailto:dokupalyazat@eromuvhaz.hu

