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CCeellee::   
 

Realizacja krótkiego filmu w języku francuskim. 
 
TTeemmaatt::   
 

Zapałka. 
 
WWaarruunnkkii   uucczzeessttnniiccttwwaa::   
 

Zapisanie się do jednej z poniŜszych kategorii: 
 

• Kategoria „Szkoły ponadgimnazjalne” 
• Kategoria „Szkolnictwo wy Ŝsze” 
• Kategoria „Inni”  
 

KaŜdy film krótkometraŜowy będzie reprezentowany na festiwalu przez maksymalnie 
pięć osób pod opiek ą jednej osoby . 
 
SSppoossóóbb  rreeaall iizzaaccjj ii ::   
 

Film krótkometraŜowy o długości od 5 do 15 minut  (DVD) powinien przenosić na ekran 
fikcyjn ą histori ę na temat Zapałka  oraz zawiera ć dialogi w j ęzyku francuskim . 
Wymagane s ą równie Ŝ napisy w j ęzyku polskim . Wszystkie gatunki narracji filmowej są 
mile widziane z wyjątkiem filmu dokumentalnego. Do filmu naleŜy doł ączyć informacje 
na jednej kartce (scenariusz, dane techniczne, fotografie – nośnik cyfrowy). 
 
PPrrzzeewwiiddyywwaannee  nnaaggrrooddyy::   
 

Wycieczki i kursy języka francuskiego we Francji, sprzęt audio-video, pobyt turystyczny w 
Łagowie oraz ksiąŜki. 
 
WWsskkaazzóówwsskkii   pprraakkttyycczznnee::   
 

Data i miejsce: maj 2009, Zielona Góra – POLSKA . 
Wybrane filmy zostaną publicznie wyświetlone na duŜym ekranie. Przewidujemy 
zakwaterowanie dla uczestników zamiejscowych (dla maksymalnie pięciu osób i opiekuna 
grupy, reprezentujących kaŜdy film krótkometraŜowy). Koszt przyjazdu do Zielonej Góry 
uczestnicy pokrywają z własnej kieszeni. 
 
DDaattaa  zzggłłaasszzaanniiaa  uucczzeessttnniiccttwwaa::   
 

• Ostateczna data zapisów: 31 grudnia 2008 . 
• Nadsyłanie filmów i informacje: 30 kwietnia 2009 . 
 
LLiissttaa  nnaaggrrooddzzoonnyycchh::   
 

Najlepszy film w kaŜdej kategorii dostanie „Złot ą Zapałk ę” . 
Zostanie równieŜ przyznana „Nagroda Specjalna” . 
NiezaleŜne jury powoła się, między innymi, na następujące kryteria oceny: 
 

- Oryginalność - Jakość dialogów 
- Jakość scenariusza - Jakość interpretacji (gry aktorskiej) 
- Jakość reŜyserii i realizacji - Jakość techniczna dźwięku i obrazu oraz napisów w j. pol. 
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ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  

 
PROSZE O ODESLANIE BIULETYNU UCZESTNICTWA LISTOWNIE LUB POCZTA INTERNE TOWA W 

TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2008: 
 

Laurent Vavon 
Uniwersytet Zielonogórski – Zakład Filologii Romańskiej 

Al. Wojska Polskiego 71a 
65-762 Zielona Góra 

tel. kom. : (0048) 503 95 70 76 
 

lvavon@yahoo.com 
lvavon@park.art.pl 

 
 
 
 
 

KKaatteeggoorr iiaa  pprroodduukkccjj ii :: ...................................................................................................... ...... 
 
Adres: .................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu: ..................................................................................................................... 
 
E - mail:.................................................................................................................................. 
 
IImmiioonnaa  --  nnaazzwwiisskkaa  --  aaddrreessyy  iinntteerrnneettoowwee  uucczzeessttnniikkóóww  ((mmaakkssyymmaallnniiee  ppiięęćć  oossóóbb))::   
 
1. ...................................................................................................................................... 
 
2. ...................................................................................................................................... 
 
3. ...................................................................................................................................... 
 
4. ...................................................................................................................................... 
 
5. ...................................................................................................................................... 
 
IImmiięę  ii   nnaazzwwiisskkoo  ooppiieekkuunnaa  ggrruuppyy:: ................................................................................................................................................................................   
 
Adres: .................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu: ..................................................................................................................... 
 
E - mail:.................................................................................................................................. 


