Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška
Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice

REVIJA ENOMINUTNEGA FILMA »ŽIVOT UZ GRANICU« (Življenje ob meji)
Zabok Hrvaška, 5. junija 2012

NATEČAJ
V okviru projekta čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško objavljamo Natečaj filmskih
dosežkov otrok in mladih na temo »Življenje ob meji«. S tem natečajem želimo spodbuditi in
navdušiti mlade ustvarjalce, da raziskujejo, opažajo in občutijo ter v 1 minuti povedo originalno
filmsko zgodbo o tem, kako vidijo življenje ob meji.
Natečaj bo trajal do 16. aprila 2012.
Na natečaj se lahko prijavijo:
Društva Naša djeca in člani Zveze prijateljev mladine (ki so udeleženi v projektu) ter šolske
filmske in video skupine, filmski klubi in društva iz mest, občin in regij, ki jih zajema Operativni
program IPA Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013 (www.si‐hr.eu/start_hr)
Kriteriji natečaja:
 Vsak prijavitelj lahko prijavi neomejeno število filmov ali video posnetkov.
 Dolžina filmskega/video izdelka ne sme presegati 60 sekund skupaj z naslovom in
trajanjem zvoka.
 Filmski izdelki morajo biti v formatih, ki jih je določil organizator v prijavnici.
 Izdelke je potrebno dostaviti izključno na DVD‐ju.
Če izdelki ne bodo izpolnjevali naštetih pogojev, bodo obravnavani kot neprimerni.
Prijava:
Zveza DND bo vsa dela iz uradnega programa pripravila na DVD‐ju z dvojezičnim katalogom,
zato skupaj s filmom ali videom obvezno pošljite tudi eno fotografijo iz filma na zgoščenki.
Za vsak film ali video je potrebno poslati popolno izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki bo
dostopna tudi na spletni strani projekta: www.djecaimladi.hr .
Rok za dostavo del je 16. april 2012 na naslov:
SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE
ZA REVIJU JEDNOMINUTNOG FILMA
Amruševa 10/IV
10 000 Zagreb

Dela bo ocenjevala strokovna komisija, in sicer ločeno v dveh kategorijah: za starostno skupino otrok
od 9‐15 let in skupino mladih od 16‐18 let. Dela bo komisija uvrstila v uradni program revije, tri
najboljša dela v vsaki kategoriji bodo dobila posebno priznanje.
O reviji
Revijo enominutnega filma za otroke in mlade »Život uz granicu ‐ Življenje ob meji« bo organizirala
zveza društev Naša djeca Hrvatske v sodelovanju z Združenjem Gokul in Društvom Naša djeca Zabok.
Revija bo 5. junija 2012 v Zaboku. Nanjo bodo povabljeni predstavniki prijavljenih skupin, katerih dela
bodo uvrščena v uradni program revije. Stroške udeležbe vseh udeležencev bo kril organizator.

Za vse dodatne informacije in vprašanja o natečaju se lahko obrnete na:
Morana Kovačević: morana@savez‐dnd.hr ali Zveza društev Naša djeca: info@savez‐dnd.hr .

