
REGULAMIN FILMOWEGO FESTIWALU MAŁEJ 

FORMY „BAKCYL KULTURY”. 

I. Informacje ogólne: 
1.  Organizatorami Festiwalu Małej Formy „Bakcyl Kultury” są: Sławieński 

Dom Kultury,  Miasto Sławno. 
2. Festiwal ma charakter konkursowy. 
3. Cele konkursu: 

a. Celem konkursu jest zebranie jak największej filmowej bazy danych o 

miejscowościach województwa zachodniopomorskiego widzianych 

okiem mieszkańców.  
b. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych prezentacji. 
c. Zorganizowanie festiwalu filmowego o tematyce lokalnej 

województwa zachodniopolskiego 

II. Uczestnicy: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych z terenu 

województwa zachodniopomorskiego. Wielkość i rodzaj grupy 

realizującej film są dowolne tzn. że nie musi to być np. klasa, może to być 

grupa nieformalna lub grupa działająca np. przy ośrodkach kultury. 

Wszyscy uczestnicy powinni być wypisani na kartce z funkcją jaką pełnili 

np. Jan Kowalski- reżyser.  

2. Każda grupa powinna wyznaczyć osobę do kontaktu z organizatorem i 

być jednocześnie łącznikiem między organizatorem a grupą. 

III. Tematyka: 
1. Festiwal  przewiduje 2 kategorie: film fabularny oraz dokument  

lub reportaż. 

2. Film musi dotyczyć dowolnej miejscowości województwa 

zachodniopomorskiego, nie może trwać dłużej niż 15 minut i krócej 

niż 3 minuty.  

3.  Tematyka filmu jest dowolna. Ważne by autorzy jak najlepiej 

przekazali swoje zamierzenia. Może to być legenda lub historia 

prawdziwa, wywiad, reportaż, horror czy komedia. Pokażcie nam 

co wasza miejscowość ma najlepszego i najciekawszego do 

zaoferowania. 

IV. Nagrody: 
1. Organizatorzy przewidują  główne nagrody rzeczowe w postaci kamer 

HD  dla najlepszych filmów z każdej z dwóch kategorii oraz statuetki 

„Bakcyla Kultury” dla najlepszych obrazów, najlepszych zdjęć,  

najlepszego reżysera, najlepszych aktorów, najlepszych montażystów, 



najlepszy scenariusz, nagroda specjalna za treść filmu, najlepiej 

przedstawiona miejscowość. 

V. Terminy: 
1. 04 kwietnia 2017 r: ogłoszenie konkursu 

2. 22 czerwca 2018 r: ostateczny termin nadsyłania prac 

3. O terminie gali finałowej poinformujemy w późniejszym terminie. 

VI. Jak dostarczyć film: 

Każdy film należy dostarczyć na 3 płytach DVD  na adres: Sławieński Dom 

Kultury, ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Sławno w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem Filmowy Festiwal Małej Formy „Bakcyl Kultury”. W osobnej 

kopercie również powinna znajdować się pełna lista osób biorących udział wraz 

z funkcją jaką pełnili oraz dane kontaktowe do opiekuna grupy (również z 

numerem telefonu i adresem e-mail). Film musi być również zamieszczony na 

dowolnym kanale youtube na licencji Creative Commons- odnośnik do filmu 

musi być również wpisany pod listą uczestników. Potrzebna też będzie zgoda na 

publiczne, nieodpłatne wyświetlanie filmu podczas festiwalu. 


