Четврти национални фестивал дечјег видео клипа КИДИКЕМ
ПРИЈАВА ЗА ФЕСТИВАЛ
Рок за пријавау на фестивал је 1.02.2019.
Сва поља морају бити попуњена како би ваша апликација била прихваћена
Наслов филма:______________________________________________________
Трајање филма:_______________________________________________________
Презиме и име:_______________________________________________________
Адреса:_____________________________________________________________
Град:_______________________________________________________________
Контакт особа:_______________________________________________________
Mail особе за контакт_________________________________________________

Ауторизација
Дозвољавам да се садржај видео клипа може приказати на телевизији ради информације и
промоције фестивала.
Слажем се са приказивањем мог видеа клипа на јавним некомерцијалним пројекцијама
којима се промовише ДКЦБ у школама, културним институцијама, фестивалима и филмским
удружењима.
Слажем се да се фотографије и цртежи из видео клипа могу користити на интернету у
промотивне сврхе.
ПОТПИС:__________________________________

▪ Циљ ф естивал а је прик азивање ауторск их (к ратк их ) видео к л ипова са
територије Србије
▪ Право учешћа имају деца од 9-16 година
▪ Фестивал КИДИКЕМ биће одржан 2.марта 2019. године у Дечјем културном центру
Београд
▪ Фестивал има такмичарски програм
▪ Право учешће имају видео клипови до 3 минута
▪ Филмови који су дужи од 3 минута одлуком селекционе комисије и уметничког
директора могу бити уврштени у такмичарски програм
▪ Видео клипове које селекциона комисија не уврсти у такмичарски програм, могу
бити приказани у неком од пратећих програма
▪ На фестивал се могу пријавити видео клипови произведени после 1. Јануара 2018.
▪ Приспели филмови ван територије Србије не могу учествовати у такмичарском
програму, али одлуком уметничког директора могу бити приказани у неком од
пратећих програма
▪ Један аутор може пријавити више видео клипова који одговарају условима
конкурса
▪ За пријављивање и приказивање филмова не плаћа се котизација ни надокнада
▪ Електронску пријаву за фестивал ,можете пронаћи на интернет сајту www.dkcb.rs
▪ Рок за пријаву филмова је 1.фебруар 2019.године(датум поштанског сандучета)
Филмове можете пријавити на 2 начина:
1. ЕЛЕКТОНСКИ:
-филмове послати путем интернета, преко wetransfer-a са попуњеном електронском
пријавом видео клипом у MPG4 видео формату
2. ПОШТОМ:
- Копију видео клипова (на DVD-у) и попуњену пријаву преузету са сајта www.dkcb.rs
послати поштом на адресу:
Фестивал КИДИКЕМ 2019.
Дечји културни центар Београд
Таковска 8
▪ Званичне награде фестивала Додељује стручни жири:
-Гран-при фестивала ЗЛАТНИ КАДАР
- Најгледанији видео клип на YOUTUBE каналу ДКЦБ
- Пет специјалних, признања, диплома по избору жирија
▪ Сваки аутор који учествује на фестивалу КИДИКЕМ добија захвалницу
▪ За додатне информације обратити се на e-mail адресу kidikem@dkcb.rs

