
 

 

 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  FILMOWEGO FESTIWALU BLUEBOX 2017 

 

1.Konkurs odbywa się w dniach 19-23 września 2017 roku w Olsztynie. 

2..Konkurs ma międzynarodową formułę otwartą; w konkursach mogą brać udział wszyscy 

zainteresowani filmem, animacją, grafiką komputerową i cyfrowym przetwarzaniem obrazu. 

3. W ramach festiwalu odbywają się następujące konkursy;  

 konkurs filmów pełnometrażowych  z nagrodą GreenBox dla twórców najlepszej 

scenografii cyfrowej w filmie fabularnym 

 konkurs krótkich form filmowych; animacje, reklamy, filmy krótkie, intro z nagrodą 

RedBox  dla twórców najciekawszej krótkiej formy filmowej 

 konkurs studiów postprodukcyjnych  z nagrodą  BlueBox dla studia 

postprodukcyjnego za najciekawsze postprodukcyjne opracowanie obrazu i  dźwięku 

w filmie pełnometrażowym  

 konkurs filmów pełnometrażowych i krótkich form filmowych  z nagrodą WhiteBox 

dla twórców najciekawszych efektów dźwiękowych 

 konkurs filmów niezależnych  z nagrodą MiniBox  

4. Do konkursów oficjalnych kwalifikują się  filmy fabularne i krótkie cyfrowe formy filmowe 

tj. filmy animowane, reklamy, intra, shorty, pojedyncze efekty video/audio  powstałe po 1 

stycznia 2015 roku. 

5. W konkursach biorą udział utwory zgłoszone przez studia post-produkcyjne, producentów 

filmowych, dystrybutorów  bądź twórców niezależnych w terminie do 10.09.2017. Zgłoszenie 

uznane jest za ważne jeżeli zostanie dokonane w wyznaczonym terminie na druku zgłoszenia 

dostępnym na stronie  sskpojezierze.olsztyn.pl/festiwal-filmowy-bluebox-2017 Do zgłoszenia 

należy załączyć płytę DVD z utworem i przesłać na adres Stowarzyszenie Społeczno – 

Kulturalne „Pojezierze”, ul. Okopowa 15, 10-075 Olsztyn. Zgłoszenie filmu lub krótkiej formy 

filmowe jest uznawane za równoznaczne z udzieleniem licencji na jego pokaz konkursowy.  

 

http://sskpojezierze.olsztyn.pl/festiwal-filmowy-bluebox-2017/


 

7.Uczestnicy konkursu mogą zgłosić : 

 do konkursu filmów pełnometrażowych jeden zestaw filmów fabularnych – max.2 

filmy   

 do konkursu  krótkich form filmowych –  jeden zestaw  - max. 20 minut projekcji.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji filmów do konkursu fabularnego i 

konkursu  krótkich cyfrowych form filmowych. 

 

8. Do  konkursów zostanie dopuszczonych maksymalnie 12  filmów fabularnych i 20 

zestawów form krótkich.  

 

9. Zgłoszone do konkursu zestawy oceni 5 osobowe  jury złożone z przedstawicieli 

środowiska filmowego i krytyków sztuki, którego skład zostanie ogłoszony na 

Facebook/BlueBox2017 oraz na stronie: sskpojezierze.olsztyn.pl 

11. Zgłaszający pokrywają koszty pobytu i wyżywienia we własnym zakresie.  

12.Organizatorzy pokrywają koszt pobytu osób nagrodzonych na festiwalu oraz gości 

specjalnych. 

 

http://sskpojezierze.olsztyn.pl/

