فراخوان نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه رشت ( ۱۰۰ثانیهای)
ساخت فیلمهایی با زمان حداکثر  ۱۰۰ثانیه در کوتاهترین زمان ممکن و با کلیتی منسجم ،کاری بسیار مشکل است
و فیلمساز میباید داستانی را بیان کند که آغاز ،میانه و پایان داشته باشد و بتواند روی مخاطب تأثیر بگذارد .فیلم ۱۰۰
ثانیهای ،رسانهای نو و مناسب است برای ابزارهای جدید که با قابلیت تأثیرگذاری بسیار باال در جهان پرشتاب و پرهیاهوی
امروز میتواند ثانیههایی ،مخاطب بیوقت و کمحوصله را به خود مشغول کند و در کنار انتقال مفهوم و پیام خود ،لذت
بصری و زیباییشناسانه هم به او هدیه کند.
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت در این راستا و با این نگرش ،برای پرداختن به موضوعات
و مشکالت شهری« ،نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه رشت ( ۱۰۰ثانیهای)» را برگزار میکند.

بخشهای جشنواره:
الف) بخش حرفهای
ب) بخش موبایلی
موضوعات جشنواره:
✓ شهروند و زیباییهای شهری
✓ شهروند و مشکالت شهری
✓ شهروند و قوانین شهری
✓ شهروند و رعایت حقوق شهروندی
✓ شهروند و آسیبهای شهری
جوایز جشنواره:
الف) بخش حرفهای:

برگزیده کارگردانی :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی  3۰میلیون ریالی
شایسته تقدیر کارگردانی :لوح تقدیر و جایزه نقدی  ۱۰میلیون ریالی
برگزیده طرح و ایده :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی  ۱5میلیون ریالی
شایسته تقدیر طرح و ایده :لوح تقدیر و جایزه نقدی  ۱۰میلیون ریالی
برگزیده تصویربرداری :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی  2۰میلیون ریالی
شایسته تقدیر تصویربرداری :لوح تقدیر و جایزه نقدی  ۱۰میلیون ریالی
برگزیده تدوین :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی  2۰میلیون ریالی
شایسته تقدیر تدوین :لوح تقدیر و جایزه نقدی  ۱۰میلیون ریالی

ب) بخش موبایلی:

رتبه اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی  2۰میلیون ریالی
رتبه دوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی  ۱5میلیون ریالی
رتبه سوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی  ۱۰میلیون ریالی
مقررات عمومی ثبتنام:
• ثبتنام فقط از طریق سایت جشنواره به آدرس  www.sobheghalam.irصورت میپذیرد.
• هر فیلم با مالکیت یک نفر به عنوان کارگردان اثر به جشنواره ارسال میشود.
• شرکت تمامی فیلمسازان ،نهادها ،سازمانهای دولتی و تهیهکنندگان بخش خصوصی با معرفی یک نفر به عنوان
کارگردان بالمانع است.
• هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد اما در صورت پذیرش
چند اثر از یک نفر تنها یک فیلم از وی در جشنواره حضور خواهد داشت.
• آثاری که پیشتر از شبکههای تلویزیونی و یا شبکههای مجازی پخش شده باشند حق شرکت در جشنواره را
ندارند.
• تصویر کارت ملی ،یک قطعه عکس پرتره کارگردان با کیفیت مناسب جهت چاپ در بولتن جشنواره ،عکس یا
پوستر فیلم و خالصه داستان حداقل  ۶۰کلمه در فرم الکترونیک ثبت نام (یا بر روی لوح فشرده) به دبیرخانه ارسال
شود.
• کلیه آثار ارسالی به جشنواره قابلیت اکران اینترنتی در سایت جشنواره را خواهند داشت و پس از بازبینی اولیه،
آثار پذیرفته شده در کلیه بخشها میتوانند مورد هرگونه استفاده تبلیغاتی و رسانهای دبیرخانه قرار گیرند.
• استفاده از آثار صرفاً با آرم یا کپشن جشنواره بالمانع است.
• هیچ یک از آثار ارسالی به دبیرخانه عودت داده نمیشود.
• تعیین ساعت نمایش فیلمها برعهده دبیرخانه جشنواره است.
• اخذ تصمیم نهایی در مواردی که در مقررات و شرایط حاضر پیشبینی نشده است بر عهده دبیرخانه جشنواره
است.
• حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و عدم شرکت به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی
خواهد شد.

مقررات تخصصی ارسال اثر:
▪ مدت زمان آثار ارسالی به دبیرخانه باید حداکثر  ۱۰۰ثانیه باشد( .تیتراژ فیلم جزء زمان فیلم محسوب میشود).
▪ هر یک از فیلمهای ارسالی در صورت پذیرش نهایی میبایست با فرمت  MPEG2بر روی  DVD Dataدر اندازه
فریم سایز  1440×1080 HDVیا  FullHD 1920×1080به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
▪ متقاضیان شرکت در جشنواره میتوانند پس از ثبتنام در سایت جشنواره و دریافت کد رهگیری پیامکی ،این کد
را بر روی  DVDنوشته و به آدرس پستی دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
*الزم به ذکر است فیلمسازانی که قصد دارند با بیش از یک اثر در جشنواره شرکت کنند ،ارائه  DVDمجزا برای
هر اثر الزامی است.
▪ فیلمهای ارسالی باید دارای استانداردهای الزم صدا و تصویر باشد.
▪ دبیرخانه جشنواره ،آسیبهای ناشی از نامطلوب بودن ارسال آثار را برعهده نمیگیرد.
▪ تأیید فرم اینترنتی جشنواره در هنگام ثبتنام ضروری بوده و به منزله قبول تمامی بندهای آییننامه است.
▪ پس از راهیابی فیلم به جشنواره ،امکان خارج کردن آن از برنامه وجود ندارد.
▪ به فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه و اکران ،گواهی حضور در جشنواره داده میشود و این فیلمها در اکران
جشنواره بر روی پرده خواهند رفت.
تقویم جشنواره:
انتشار فراخوان :آبانماه ۱۴۰۰
آخرین مهلت ارسال آثار 2۴ :آذرماه ۱۴۰۰
برگزاری جشنواره ۶ :الی  ۱۱دیماه  - ۱۴۰۰رشت
اختتامیه جشنواره و تقدیر از برگزیدگان ۱۱ :دیماه  - ۱۴۰۰مجتمع فرهنگی و هنری خاتماالنبیاء(ص) رشت
نشانی و راههای ارتباطی دبیرخانه جشنواره:
رشت ،جنب بوستان ملت ،ابتدای بلوار احمدزاده ،کوچه سعدی ،پالک ۶۷
تلفن / ۰۱3-33۷3۷2۱۰ :تماس با دبیر اجرایی جشنواره و شماره واتس آپ۰۹۱۱۷۰5۴۸35 :
ایمیل جشنواره100fest@sobheghalam.ir :

مجری طرح  :موسسه فرهنگی هنری صبح قلم گیل

