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Regulamin i Warunki naboru filmów IVF 2018                            10/12/2017 

 
INTERCULTURAL VISUAL FORM 2018 

FRANCJA_POLSKA_BELGIA 
 

Tematem trzeciej edycji projektu: UKRYTE ŚWIATŁO  

 

 
1. Opis 
 

INTERCULTURAL VISUAL FORM to międzynarodowy przegląd krótkich form audiowizualnych, 

zainicjowany przez paryskie stowarzyszenie Formatova. 

Zapraszamy wszystkich młodych tworców zamieszkałych w Polsce, Belgii i Francji do zgłaszania 

ich prac (temat przewodni „UKRYTE ŚWIATŁO”) do trzeciej edycji IVF, która odbędzie się w 2018 

roku między majem a grudniem. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach wybrane filmy będą prezentowane w powyżej 

wymienionych państwach.  

 

Nasze cele : 

 Przedstawienie krótkich form audiowizualnych w przestrzeni publicznej, poza 
 miejscami tradycyjnie kojarzącymi się ze sztuką ; dostęp do miejsc, które często  
zajmowane są przez reklamy 

 Bezpłatne przedstawienie sztuki szerokiemu gronu odbiorców; dotarcie do 
 amatorów jak i osób, które na co dzień nie mają z nią kontaktu 
 

 Promowanie młodych artystów i umożliwienie wymiany kulturowej między 
Polską, Francją i Belgią 



2 |  

 

 

Temat I.V.F. 2018 : UKRYTE ŚWIATŁO 

Tegoroczny temat przewodni UKRYTE ŚWIATŁO jest kontynuacją naszych poprzednich edycji 

przeglądu. Artyści, którzy wezmą w nim udział przedstawią prace związane z przekraczaniem 

granic, otwarciem na innych i spotkaniami kultur.  

Prosimy o nadsyłanie krótkich form audiowizualnych ; dokumentów, filmów fabularnych i 

animacji, kolorowych i czarno-białych, których czas trwania (łącznie z napisami) nie 

przekraczający 5 minut. Prace muszą być opatrzone (min) napisami po angielsku, jeżeli jest 

dialog. 

 

Lista miejsc, w których odbędą się pokazy zostanie ogłoszona na dwa tygodnie przed datą 

projekcji. 

 

2. Warunki uczestnictwa 
 
a/ Przegląd otwarty jest dla artystów mieszkających w Polsce, w Belgii i we Francji. 

b/ Uczestnicy muszą zaakceptować niniejsze rozporządzenie. 

c/ Uczestnicy muszą być autorami nadsyłanych prac, a ich imiona i nazwiska powinny 

znajdować się na napisach początkowych/końcowych filmu. 

d/ Uczestnicy muszą posiadać prawa autorskie do nadsyłanych dzieł, zdjęć, dźwięku i podpisać 

zgodę na ich publiczne udostępnianie. 

e/ Czas trwania nadsyłanych filmów to maksymalnie 5 minut, łącznie z napisami 

początkowymi/końcowymi. 

 

Kryteria wyboru : 

Odniesienie do tematu,  

Walory estetyczne i techniczne,  

Chęć udziału w projekcie, 

 

Jeden autor może nadesłać kilka prac, jednak tylko jedna zostanie pokazana podczas 

przeglądu. 

 

3. Warunki udziału 
 

A. REJESTRACJA 

http://urlz.fr/6frH 

 

B. DOKUMENTY 

 
 

http://urlz.fr/6frH
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Wymagane dokumenty to:  

 Niniejsze rozporządzenie, wypełnione i podpisane. 

 Film w formacie DVD, 720 p (120 na 720 p) lub, jeśli nie przekraczają rozmiaru 2G, 

przesłana przez Wetransfer na adres contact@formatova.com 

 Dopuszczalne formaty to mov i mp4 

 Krótki opis filmu (max 5 zdań) i o autorze (max 4 zdań) / Uwaga, one będą służyć do 

komunikacji. 

 Zdjęcie z filmu/planu i zdjęcie autora-ow. 

 

dokumenty, zeskanowane i podpisane, przesylac mailem na adres : contact@formatova.com 
 

/!\  Film wideo, jeśli nie przekracza 2 GB, moze być dostarczony za pomocą Wetransfer na 
adres stowarzyszenia: contact@formatova.com 

 

Termin nadsyłania dokumentów upływa 10 marca 2018. 

 
Zapisy i prace nadsyłane po wyznaczonych terminach nie będą brane pod uwagę. 
 

4. Wybór prac 
 
Wyboru prac, które zostaną pokazane podczas przeglądu dokonują członkowie stowarzyszenia 

FORMATOVA. 

Autorzy wybranych prac zostaną powiadomieni mailowo a lista wybranych prac zostanie 

ogłoszona na dwa tygodnie przed datą pierwszych pokazów. 

5. Zgoda na upowszechnianie nadsyłanych prac 
 
Stowarzyszenie FORMATOVA przykłada wagę do poszanowania wysiłku twórców i w związku z 
tym – ich praw autorskich. 
 
Prosimy uczestników projektu o podpisanie zgody na publiczne udostępnianie ich prac, a 
także udostępnianie informacji o nich za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia, 
poczty elektronicznej, materiałów prasowych i innych środków służących promocji projektu. 
 
Prace nie będą udostępniane w celach komercyjnych. Dostęp do nich jest wolny od opłat, nie 
powoduje też przeniesienia praw autorskich. Każda możliwość wykorzystania dzieła do celów 
komercyjnych zostanie skonsultowana z aktorem. 
 
Stowarzyszenie Formatova, orgaizator przeglądu Intercultural Visual Forma, zobowiązuje się 
do rozwiązania wszystkich sytuacji nieujętych w poniższym oświadczeniu. 
 
Zapis na przegląd IVF jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego dokumentu. 
Zapisy na przegląd IVF są bezpłatne. 
 

mailto:contact@formatova.com
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Miejsce................................... Data .......................................... 
 
Podpis uczestnika 
 

  


