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CCeellee::  
 

Realizacja krótkiego filmu z poprawnymi dialogami w języku francuskim i napisami w języku 
polskim. 
 

TTeemmaatt::  
 

Nić. 
 

WWaarruunnkkii  uucczzeessttnniiccttwwaa::  
 

Uczestnicy muszą zapisać swój film do jednej z trzech poniższych kategorii: 
 

 Gimnazja i Szkoły ponadgimnazjalne 

 Szkolnictwo wyższe 

 Uczestnicy niezależni 
 

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
 

SSppoossóóbb  rreeaalliizzaaccjjii::  
 

Film krótkometrażowy o długości od 5 do 10 minut (do odczytu na standardowym odtwarzaczu 
DVD, MPEG-2) na temat Nici, zrealizowany przez dowolną liczbę osób, musi zawierać poprawne 
dialogi w języku francuskim. Wymagane są również napisy w języku polskim. Do filmu należy 
dołączyć informacje techniczne (do wypełnienia na stronie 3). 
 

PPrrzzeewwiiddyywwaannee  nnaaggrrooddyy::  
 

Wycieczki i kursy języka francuskiego we Francji, sprzęt audio-video oraz książki. Z uwagi na to, iż 
każdy film może być zrealizowany przez dowolną liczbę osób, nagrody zostaną przyznane ekipom 
filmowym, a nie ich poszczególnym członkom. Ekipy filmowe rozdyspononują je we własnym 
zakresie. 
 

WWsskkaazzóówwkkii  pprraakkttyycczznnee::  
 

Wybrane filmy zostaną wyświetlone w kinie „NYSA” w Zielonej Górze na początku maja 2012 (o 
dokładnej dacie poinformujemy w póżniejszym terminie). W przypadku zakwalifikowania się filmu 
do konkursu, maksymalnie sześciu wybranych przedstawicieli ekipy filmowej, w tym jeden opiekun 
grupy, będzie miało możliwość reprezentowania w Zielonej Górze wszystkich tych, którzy 
przyczynili się do powstania danej produkcji. UWAGA! Niezależnie od wielkości ekipy filmowej, 
zapraszamy do Zielonej Góry maksymalnie sześć osób związanych z jednym filmem. Zapewniamy 
im zakwaterowanie ze śniadaniem1. Koszt przyjazdu do Zielonej Góry uczestnicy pokrywają z 
własnej kieszeni. 
 

DDaattaa  zzggłłoosszzeenniiaa  uucczzeessttnniiccttwwaa::  
 

 Ostateczna data zapisów: 31 grudnia 2011 

 Nadsyłanie filmów (pocztą) i danych technicznych (e.mail): 16 kwietnia 2012 
 

LLiissttaa  nnaaggrrooddzzoonnyycchh::  
 

Najlepszy film w każdej kategorii zostanie uhonorowany „Złotą Nicią”. 
Zostanie również przyznane „Grand Prix Jurorów”. 
Przewidujemy także „Nagrodę Specjalną Języka Francuskiego” dla najlepszych, pod względem 
poprawności językowej, filmów, w dwóch kategoriach: Gimnazja i Szkoły ponadgimnazjalne oraz 
Szkolnictwo wyższe. Nagroda Specjalna Języka Francuskiego zostanie przyznana nauczycielowi 
czuwającemu nad poprawnością językową, czyli opiekunowi grupy.  
Niezależne Jury2 powoła się, między innymi, na następujące kryteria oceny: 

                                                           
1
 Dla uczestników przybyłych z daleka istnieje możliwość przedłużenia zakwaterowania. Proszę o podanie dokładnej liczby przedstawicieli wypełniając formułarz na stronie 2. 

2
 Decyzje Jury są nieodwołalne. 

- Oryginalność - Jakość scenariusza 
- Jakość dialogów - Jakość interpretacji (gry aktorskiej) 
- Jakość reżyserii i realizacji - Jakość techniczna: dźwięk, obraz, montaż oraz napisy w j. pol. 

http://www.dailymotion.pl/FCFPologne
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ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  
 

PROSZĘ O ODESŁANIE BIULETYNU UCZESTNICTWA POCZTĄ INTERNETOWĄ  
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2011: 

 

Laurent Vavon – Dyrektor oFkMf 
lvavon@yahoo.com 
lvavon@park.art.pl 

 
 

NNaazzwwaa  ppllaaccóówwkkii  lluubb  pprroodduukkccjjii  nniieezzaalleeżżnneejj:: .......................................................................  
 
Adres: ....................................................................................................................................  
 
E - mail: ..................................................................................................................................  
 

IImmiioonnaa,,  nnaazzwwiisskkaa  ii  aaddrreessyy  iinntteerrnneettoowwee  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  eekkiipp  ((mmaakkssyymmaallnniiee  ppiięęćć  oossóóbb))::  
 
1.  ......................................................................................................................................  
 
2.  ......................................................................................................................................  
 
3.  ......................................................................................................................................  
 
4.  ......................................................................................................................................  
 
5.  ......................................................................................................................................  
 

OOppiieekkuunn  ggrruuppyy  --  nnaauucczzyycciieell  cczzuuwwaajjąąccyy  nnaadd  ppoopprraawwnnoośścciiąą  jjęęzzyykkoowwąą
11
:: ..........................   

 
Adres: ....................................................................................................................................  
 
Numer telefonu: .....................................................................................................................  
 
E - mail: ..................................................................................................................................  
 

IImmiięę  ii  nnaazzwwiisskkoo  ooppiieekkuunnaa  ggrruuppyy
22
::  ..............................................................................................................................................................................    

 
Adres: ....................................................................................................................................  
 
Numer telefonu: .....................................................................................................................  
 
E - mail: ..................................................................................................................................  
 
Uczestnicy oraz opiekun grupy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem Festiwalu. 

                                                           
1
 Tylko dla Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych oraz Szkolnictwa wyższego. 

2
 Dla wszystkich innych uczestników. 
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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE//DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  FFIILLMMUU  

((ÀÀ  RRÉÉDDIIGGEERR  EENN  FFRRAANNÇÇAAIISS  ––  DDOO  ZZRREEDDAAGGOOWWAANNIIAA  WW  JJĘĘZZYYKKUU  FFRRAANNCCUUSSKKIIMM))  
 

A RENVOYER POUR LE 16 AVRIL 2012 PAR INTERNET : 
 

Laurent Vavon – Dyrektor oFkMf 
lvavon@yahoo.com 
lvavon@park.art.pl 

 
 

 Catégorie/Kategoria: 
 
 Nom de l’établissement ou de la production indépendante/Nazwa placówki lub 

produkcji niezależnej: 
 
 Titre du film/Tytuł filmu: 
 
 Année de la réalisation/Rok produkcji: 
 
 Durée du film/Czas projekcji: 
 
 Format du film/ Format: 
 
 Genre du film/ Gatunek filmu: 
 
 Réalisateur/Reżyseria: 
 
 Photographie/Zdjęcia: 
 
 Montage/Montaż: 
 
 Scénario/Scenariusz: 
 
 Correction linguistique/ Konsultacja poprawności językowej: 
 
 Musique/Muzyka1: 
 
 Dans les rôles principaux/W rolach głównych: 
 
 Quelques mots sur le film/Kilka zdań o filmie: 
 
 Quelques photos du film/Kilka zdjęć z filmu: 
 
 Date et signature/Data i podpis: 
 
 
 

 
 

 

                                                           
1 Merci de prendre en compte, dans la mesure du possible, le respect des droits d'auteur/Proszę brać pod uwagę, w miare możliwości, prawa autorskie. 
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