Zmiana Regulaminu
XIII Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych 2020
Nowa Perspektywa
W związku z decyzją władz państwowych o odwołaniu imprez masowych w Polsce oraz w
poczuciu odpowiedzialności za zdrowie uczestników naszego wydarzenia i konieczność
zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, na postawie §18
Regulaminu XIII Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych 2020 Nowa Perspektywa,
informujemy o następujących zmianach Regulaminu:

Gala Finałowa oraz wydarzenia artystyczne zaplanowane w czasie XIII edycji Praskiego
Festiwalu Filmów Młodzieżowych 2020 nie odbędą się.
Z powodu odwołania Gali Finałowej oraz braku głosowania jury Organizator odstępuje od
przyznania nagród regulaminowych, rzeczowych i pieniężnych w następujących kategoriach:
- Złota Praska Klisza
- Srebrna Praska Klisza
- Brązowa Praska Klisza
- Nagroda Publiczności

Organizator powołał Radę Programową, która obejrzała i oceniła wszystkie nadesłane filmy. Rada
Programowa, wybrała pulę filmów dopuszczonych do Nagrody Internautów. Laureaci tej nagrody
zostaną wyłonieni w drodze głosowania w Internecie. Warunki głosowania zostaną ogłoszone na
stronie Festiwalu w dniu 19 marca 2020. Głosowanie internetowe będzie trwało do 2 kwietnia 2020
r. do godziny 15:00 a wyniki zostaną ogłoszone na stronie Festiwalu.

Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
- Wszyscy autorzy filmów wybranych przez Radę Programową otrzymają słodkie upominki od
LOTTE Wedel Sp. z o.o.
- Za pierwsze i drugie miejsce w kategorii Nagroda Internautów, zwycięzcy otrzymają czekoladowe
kamery przygotowane specjalnie przez LOTTE Wedel Sp. z o.o..
- Laureaci miejsc od trzeciego do dwunastego włącznie w kategorii Nagroda Internautów,
otrzymają Torciki Wedlowskie przygotowane specjalnie przez LOTTE Wedel Sp. z o.o.
- Wszystkim filmom wybranym przez Radę Programową zostaną przyznane również nagrody w
postaci szkoleń ufundowane przez Warszawską Szkołę Reklamy. Autor filmu a w przypadku, gdy
autorów jest więcej niż jeden - autor wskazany przez współautorów będzie mógł wybrać jedno
szkolenie spośród: szkolenie z charakteryzacji filmowej, szkolenie z techniki zdjęciowej, szkolenie
z montażu filmowego. Nagrody mogą być zrealizowane w ciągu 2 lat od ogłoszenia wyników
Festiwalu. Nagrody przekazane zostaną w formie vouchera imiennego drogą elektroniczną po

wskazaniu przez twórców osoby uprawnionej do zrealizowania nagrody, rodzaju wybranego
szkolenia i adresu e-mail w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od ogłoszenia wyników
Festiwalu. Wartość szkolenia to tysiąc złotych. Nagrody nie mogą być zamienione na gotówkę.

Warunkiem odebrania nagród rzeczowych ufundowanych przez LOTTE Wedel Sp. z o.o. jest
nadesłanie w terminie do dnia 6 kwietnia 2020 dokładnego adresu do wysyłki (imię, nazwisko,
ulica, kod pocztowy, miasto). Nagrody Internautów – czekoladowe kamery będzie można odebrać
tylko osobiście na terenie Warszawy w uzgodnionym ze zwycięzcami terminie.

Czas na akceptację zmian Regulaminu przez autorów i ich przedstawicieli ustawowych zostaje
skrócony do 2 dni od ogłoszenia zmian na stronie internetowej Festiwalu www.ffm.org.pl. Jeżeli
autor lub przedstawiciel ustawowy autora filmu nie zgodzi się ze zmianami Regulaminu, może
wycofać swój film z Konkursu w terminie do dnia 19 marca 2020 roku do godziny 12:00.

Werdykt Rady Programowej oraz wyniki głosowania internautów są ostateczne i niepodważalne.

