
CITY FILM  Independent – Konkurs Filmowy  :::  INFORMATOR   KONKURSU                                                         str. - 1 - 
 

 

www.cityfilm.art-plus.info    :::    e-mail:  cityfilm@art-plus.info    

 
 

 

 

I N F O R M A T O R 
Konkursu Filmowego i  Prezentacji  Filmowych 

filmów promocyjnych miast i regionów 
"CITY FILM  Independent" 

Świętochłowice – 19-21 czerwiec 2017 r 
 

INFORMACJE   DLA INSTYTUCJI, URZĘDÓW  I  PRODUCENTÓW 
O  ZASADACH  ZGŁOSZENIA  FILMU  DO  KONKURSU  FILMOWEGO 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
INFORMACJE  OGÓLNE 
 
 Konkurs Filmowy "City Film Independent" dotyczący filmów promocyjnych miast i regionów, 
odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2017 roku w Świętochłowicach. 
Filmy zgłoszone do Konkursu, oceniać będzie powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna. 
 
 Ogłoszenie filmów nagrodzonych nastąpi w terminie do dnia 23 czerwca br, natomiast w terminie 
do dnia 12 czerwca br Organizatorzy poinformują w komunikacie organizacyjnym o miejscu i terminie 
realizacji prezentacji filmów nagrodzonych i gali wręczenia nagród.  
 
 Prezentacje Filmowe i pokazy promocyjne wszystkich filmów zgłoszonych do Konkursu odbędą się 
od września do listopada w kilkunastu miastach i miejscowościach województwa śląskiego i małopol-
skiego. 
 
 
ZGŁOSZENIE  FILMU  DO  KONKURSU  FILMOWEGO 
 
 Zgłoszenia filmów filmu do Konkursu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
8 czerwca 2017 roku, do godziny 24.00. W celu zgłoszenia, w podanym terminie należy przesłać 
wypełnioną deklarację-zgłoszenie wraz z karta zgłoszenia filmu pocztą elektroniczną na adres: 
"cityfilm@art-plus.info". 
 

Zgłoszenia filmów do dnia 8.06.2017 r, do godziny 24.00 
pocztą elektroniczną na adres:  cityfilm@art-plus.info 

 
 Wydrukowany oryginał zgłoszenia, podpisany wraz z filmem zgłaszanym do Konkursu zapisanym 
na wybranym nośniku, należy przesłać pocztą (listownie) na adres Biura Realizacji Konkursu "City Film" – 
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, w terminie do 3-ch dni od daty dokonania zgłoszenia do 
Konkursu i przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną. 
 
Filmy do prezentacji konkursowej powinny być dostarczone na nośniku: pamięć USB/Flash, CD, DVD, 
karta SD/SDHC. 
 

Adres do wysyłki zgłoszenia (listownie): 
BIURO  REALIZACJI  KONKURSU  "CITY FILM"  w Świętochłowicach 
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach 
41-600 Świętochłowice, ul. Krauzego 1 

 



CITY FILM  Independent – Konkurs Filmowy  :::  INFORMATOR   KONKURSU                                                         str. - 2 - 
 

 

www.cityfilm.art-plus.info    :::    e-mail:  cityfilm@art-plus.info    

 
 

 
 Po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia filmu do Konkursu wraz z fakturą na opłatę 
zgłoszeniową – należy dokonać wpłaty opłaty zgłoszeniowej na podane na fakturze konto. 
 Opłata zgłoszeniowa wynosi 480,00 zł  (nie będzie doliczany podatek VAT). 
 

Opłata zgłoszeniowa obejmuje:  zgłoszenie filmu do konkursu i udział w konkursie, udział filmu w prezen- 
tacjach filmowych w kilkunastu miastach, prezentacje informacji o filmie w materiałach promocyjnych 
Konkursu oraz w materiałach Prezentacji filmowych, w programie prezentacji filmowych, prezentację filmu 
na kanale filmowym Konkursu przez okres 1 roku, udział w kosztach materiałów promocyjnych i reklamo-
wych, realizowanych pokonkursowych Prezentacji filmowych oraz kosztach organizacji Prezentacji 

 
 
DANE  DOTYCZĄCE  ZGŁASZANYCH  FILMÓW  DO  KONKURSU: 
 
• filmy wyprodukowane po 1 stycznia 2010 r 
• o czasie trwania od 1 minuty do 12 minut 
• jakość filmu/rozdzielczość obrazu  – minimum HD 
• format zapisu filmu:  mp4, mpeg, avi, wmv 
• tematyka filmu:  promocja miasta, gminy, powiatu, województwa, regionu, parku krajobrazowego, wydarzeń 

artystycznych, sportowych, itp. 
• film nie może zawierać:  materiałów promujących osiągnięcia lokalnej władzy samorządowej lub rządowej, 

lokalnych lub regionalnych instytucji, a także promocji i reklamy komercyjnych wydarzeń 
• zgłaszającymi film do Konkursu mogą być:  powiaty, miasta, gminy, województwa samorządowe oraz inne 

jednostki administracji rządowej lub samorządowej. Filmy mogą zgłaszać też instytucjonalni oraz niezależni  
i indywidualni  producenci, pod warunkiem posiadania praw do filmu 

• w uzasadnionych przypadkach, Organizator może dopuścić do Konkursu filmy o czasie dłuższym niż 12 minut. 
• film musi być przesłany do Biura Realizacji Konkursu "City Film" w Świętochłowicach, w podanym terminie,  

na wybranym nośniku tj: pamięć USB/Flash, CD, DVD, karta SD/SDHC 
 

KOMISJA  ARTYSTYCZNA 
 
 Komisja Artystyczna, która dokona oceny filmów oraz wyboru filmów do nagród, zostanie 
powołana przez Organizatora w składzie minimum 5, a maksymalnie 7 osób. 
Pełny skład Komisji Artystycznej zostanie podany do wiadomości na stronie informacyjnej Konkursu do 
dnia 19 maja br. Komisja dokona oceny filmów oraz wyboru filmów do nagród Konkursu. 
 
 
NAGRODY PRZEWIDZIANE W KONKURSIE FILMOWYM: 
 
• W Konkursie Filmowym przyznane będą następujące nagrody:  

a) statuetka Grand Prix City Film  
b) statuetki I, II, III miejsce City Film  

• W konkursie mogąbyć przyznane nagrody dodatkowe i wyróżnienia, ufundowane przez partnerów  
i współorganizatorów, a także nagroda publiczności  

• Filmy nagrodzone i wyróżnione w konkursie, prezentowane będą przez okres 1 roku, na kanale 
filmowym Konkursu Filmowego w serwisie YouToube lub Vimeo, wraz z materiałami prezentującymi 
film oraz producentów i realizatorów 
 

PREZENTACJE  FILMOWE: 
 
 Wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu "City Film" pokazane będą na pokazach promocyjnych 
filmów, które odbędą się w okresie od września do listopada br, w kilkunastu miastach województwa  
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śląskiego i małopolskiego. Dokładną listę miast, organizator opublikuje na stronie informacyjnej Konkursu 
do dnia 30 czerwca 2017 roku. 
 W prezentacjach pokazywane będą wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu, niezależnie od 
zdobytej nagrody. Filmy nagrodzone, pokazywane będą w pierwszej części Prezentacji, w kolejności od 
ostatniego do pierwszego nagrodzonego miejsca. 
 
REGULAMIN  KONKURSU: 
 
 Niniejsze informacje, opracowane zostały na podstawie Regulaminu Konkursu, który określa 
dokładne zasady organizacji Konkursu Filmowego "City Film".  Regulamin dostępny jest na stronie 
informacyjnej Konkursu.   
 
DRUKI  DO  POBRANIA: 
 
 Komplet druków niezbędnych do zgłoszenia filmu do Konkursu  – deklaracja-zgłoszenie wraz  
z kartą zgłoszenia filmu, Regulamin Konkursu oraz dodatkowe materiały informacyjne znajdują się na 
stronie informacyjnej Konkursu.  
 

Podsumowanie informacji: 
 

• Termin zgłoszenia – do dnia 8.06.2017 r, do godz. 24.00 
• Adres email:  cityfilm@art-plus.info 
• Przesłanie filmu na nośniku wraz z Karta Zgłoszenia – listownie na adres 

BIURO  REALIZACJI  KONKURSU  "CITY FILM"  w Świętochłowicach 
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, 41-600 Świętochłowice, ul. Krauzego 1   
-  najpóźniej do 3 dni od daty dokonania zgłoszenia 

• Podanie informacji o składzie Komisji Artystycznej – do dnia 19.05.2017 r 
• Podanie informacji o filmach nagrodzonych – do dnia  23.06.2017 r 
• Przesłanie do Organizatora dodatkowych materiałów na cele promocji filmu  

w Prezentacjach Filmowych – do dnia 30.06.2017 r 
 
Strona informacyjna Konkursu:   www.cityfilm.art-plus.info 
Adres e-mail:  cityfilm@art-plus.info 

 
 
KONTAKT W SPRAWACH KONKURSU: 
 
:::  Producent Konkursu  lub  Asystent Producenta - tel. 736-919-404  (w godz. 9.00 – 17.00) 
:::  Koordynator ds. Programowych - tel. tel. 737-574-571  (w godz. 9.00 – 17.00) 
 
Dokładne pełne dane kontaktowe, podane są na stronie internetowej Konkursu. 
 
 
• Organizatorzy:  Biuro Organizacyjne Programu "Derby Artystyczne" - Centrum Art-Plus w Krakowie; 

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach;  Formacja Producencka Grupa-21 
 
• Główny Partner i Miasto Gospodarz Konkursu:   Miasto Świętochłowice 
 
…………………………………………………………. 
Opracowanie informacji:    Zespół Prasowy Konkursu "City Film Independent" – Kraków,  27.04.2017 r. 
Materiał informacyjny Konkursu, do użytku wewnętrznego. 


