БЪЛГАРСКО КИНО ОБЩЕСТВО
КОНКУРС ЗА СЦЕНАРИЙ НА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ 2018
РЕГЛАМЕНТ

1. ОРГАНИЗАТОР
Сдружение с нестопанска цел „Седем”, БУЛСТАТ 175265580, чрез своята платформа
Българско кино общество организира конкурс през 2018г. с цел да подпомогне млади
български сценаристи и автори на късометражни филми в реализацията на техните
творби.
2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
А) Участници
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Конкурсът е отворен за участие от 15.05.2018г. до 31.07.2018г.
Участници в конкурса могат да бъдат лица до 35г. (навършени) в деня на
закриване на конкурса.
В случай на съавторство, всички автори на сценария трябва да са на възраст до
35 навършени години в деня на закриване на конкурса.
Участници в конкурса могат да бъдат единствено български граждани.
Един кандидат може да участва само с един сценарий, независимо дали той е
написан самостоятелно или в съавторство.

Б) Сценарии
2.6.

Основната тема на конкурса е „Герой”. Състезаващите се сценарии трябва да са
силно обвързани с тази тема, която може да се интерпретира свободно.
2.7. Сценариите не трябва да надвишават 20 000 печатни знака, включително
пунктуационните знаци и интервалите.
2.8. Сценариите трябва да са напълно авторски, да не съдържат заимствания от
вече съществуващи творби, защитени с авторски права, или каквато и да била
друга юридическа защита, или да нарушават авторсокото право на трета
страна.
2.9. Приемат се само сценарии на български език.
2.10. Препоръчително е да се спазва стандартният формат и правила за сценарно
писане (за улеснение виж „Насоки за писане на сценарий” на filmsociety.bg).
В) Участие
2.11. Лицата, желаещи да участват, трябва да изпратят следните документи до
office@filmsociety.bg преди закриването на конкурса (31.07.2018г.):

-

попълнен, подписан и сканиран формуляр за кандидатстване, който може да се
свали от страницата filmsociety.bg;
електронно копие на сценария със заглавието на творбата, името на автора и
неговия e-mail адрес на заглавната страница;
обяснителна бележка, не по-дълга от една страница, описваща мотивацията на
автора да участва в конкурса и по какъв начин неговият/нейният сценарии е
обвързан с темата „Герой”.
В случай че сценарият е развит като филмов проект, авторът може да изпрати и:

-

режисьорска експликация;
продуцентски бележки / стратегия за реализация на филма;
списък на екипа на филма и неговия опит;
актьорски състав, снимачни терени, т. нар. mood board;
други материали по избор;

2.12. Всеки непълен документ ще бъде отхвърлен, а съответстващата кандидатура
анулирана.

3. СЕЛЕКЦИЯ
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Основният критерий за оценка на участнците в конкурса е качеството на
представените сценарии. Всички постъпили текстове ще се състезават за
Наградата за най-добър сценарий. Сценариите, които представляват част от
късометражен филмов проект, ще се състезават и за Наградата за най-добър
филмов проект.
Българско кино общество ще формира професионално жури, което ще
заседава през м. август 2018г.
Дискусиите на журито са колективни и тайни. Решението на журито е
окончателно и не подлежи на отчет. Резултатите от избора на журито ще бъдат
обявени на церемония по награждаването през м. септември 2018г.
Списъкът на спечелилите ще бъде публикуван на официалната уеб страница на
Българско кино общество (filmsociety.bg) и обявени в пресата. Победителите
ще бъдат лично информирани по мейл за избора на журито.

4. НАГРАДИ
4.1.
4.2.

Две основни награди ще бъдат връчени в Конкурса за сценарий на
късометражен филм на Българско кино общество 2018:
Награда за най-добър сценарий на стойност 1000 лева;
Награда за най-добър филмов проект – почетен диплом;
В случай че наградените сценарии се реализират, авторите се задължават да
изпишат в заглавните / финални надписи на филмите си следното изречение:

„НАЙ-ДОБЪР СЦЕНАРИЙ (ФИЛМОВ ПРОЕКТ) В КОНКУРСА НА БЪЛГАРСКО КИНО
ОБЩЕСТВО 2018 ” / ”BEST SCREENPLAY (FILM PROJECT) OF BULGARIAN FILM
SOCIETY CONTEST 2018”.
5. РАЗНИ
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Настоящите правила, както и възможните промени, ще бъдат публикувани на
официалната уеб страница на Българско кино общество, filmsociety.bg, в
раздела посветен на КОНКУРС ЗА СЦЕНАРИИ.
Българско кино общество си запазва правото да променя условията и
правилата по всяко време, без предварително известяване.
Информацията, събрана от формулярите за кандидатстване и всички
приложени документи ще бъде използвана единствено за организацията на
КОНКУРС ЗА СЦЕНАРИИ 2018 на Българско кино общество и последващите
конкурси, като организаторът е единствен получател и ползвател на тази
информация.
Участието в конкурса означава съгласие с изложения тук регламент.

София, 15.05.2018г.

