Nationaal-Filmfestival wedstrijdreglement.
Art. 1. op 24/04/2022 organiseert videoclub “Het Spoor” het NationaalFilmfestival.
Alle rechthebbende van RailCare kunnen hieraan deelnemen.
Opgelet : voor een groepswerk moet minstens de helft van de deelnemers bestaan
uit rechthebbenden van RailCare.
Ieder lid mag meerdere films inschrijven. De inschrijving is gratis. Eerlijkheidshalve
moet de deelnemer zelf de maker van de film zijn.
Art. 2. De inschrijving is definitief na het afgeven van een correct ingevuld
inschrijvings-formulier (zie hierna in art. 4). Bij voorkeur wordt het formulier
ondertekend ingescand en gemaild aan secretarishetspoor@telenet.be. De uiterste
inschrijfdatum is op 13/04/2022
Art. 3. Alle films worden door elkaar geprojecteerd op 24/04/2022. De 1 minuutfilms zullen in één blok voor de 1ste pauze worden vertoond.
Art. 4. De datum van de inschrijving, de naam van de film en deze van de maker
moeten samen met de exacte duur op het inschrijvingsformulier ingevuld worden
en aan de secretaris worden bezorgd tegen uiterlijk 13/04/2022.
Art. 5. Door deelname aan de wedstrijd verklaren de cineasten dat zij volledig in
regel zijn met de geldende reglementeringen.
Art. 6. Op de wedstrijd zullen de films door een externe juryleden beoordeeld
worden. De samenstelling van de jury en hun bevoegdheden zullen door het bestuur
worden vastgelegd. Na de filmwedstrijd zal de eindscore bekend gemaakt worden.
Art. 7. Indien de maker beelden gebruikt die hij van andere bronnen overgenomen
heeft, dan moet dit in de generiek worden vermeld. De overgenomen beelden
moeten functioneel zijn. De film mag geen commercieel doel hebben.
Art. 8. De deelnemende cineasten gaan akkoord dat een kopie van hun
deelnemende film(s) wordt gemaakt en zal opgeslagen worden in een archief dat
door de videoclub “Het Spoor” wordt aangelegd. De deelnemende cineasten
moeten daartoe ten laatste op 13/04/2022 de definitieve versie van hun film aan de
secretaris bezorgen, dit kan ook via Wetransfer.
Art. 9. Door hun deelname aanvaarden de deel - nemers dit reglement. Onvoorziene
gevallen, die niet in dit reglement voorkomen, zullen door het bestuur beslecht
worden.
Namens het bestuur,

