
 
 

1 
 

 

 

 

Propozice studentské filmové soutěže Pardubický kraťas 

konané dne 23.3.2023 v Pardubicích 

 

 
1. Soutěže se můžou zúčastnit studenti středních škol a žáci druhého stupně základních škol. 

2. V době dokončení a přihlášení filmu autor je studentem ZŠ/ SŠ a nepřesáhne 21 let. 

3. Soutěž je otevřena jednotlivcům i autorským týmům. U těchto filmů, které byly režírovány či 
vytvořeny skupinou více osob, přihlašuje snímek autor s největším tvůrčím podílem, zpravidla 
režisér díla.  

4. Jeden autor se může přihlásit i do více soutěžních kategorií.  Pro každý film je nutno vyplnit 
samostatnou přihlášku. 

5. Současně s přihláškou poskytne autor elektronickou kopii svého filmu předvýběrové porotě, která 
posoudí jeho zařazení do soutěžního výběru. Film poskytne ve formě funkčního on-line odkazu ke stažení 
(vyplnění tohoto odkazu je součástí on-line přihlášky). 

6. Účast v soutěži je zdarma (tedy bez jakéhokoli účastnického poplatku). 

7. Délka přihlášených filmů je omezena u jednotlivých kategorií: 

• Krátký hraný film- max. stopáž 10 minut 

• Animovaný film –max. stopáž 10 minut 

• Videoklip a YouTube videoprezentace –max. stopáž 5 minut 

• Juniorské filmové okénko pro studenty 2. stupně ZŠ–max. stopáž 7 minut 

• Krátké filmy vytvořené studenty 2. stupně ZŠ společně s pedagogy–max. stopáž 7 minut 

• Snímky studentů středních uměleckoprůmyslových škol–max. stopáž 10 minut 
 
Maximální délka filmů přihlášených do speciální soutěžní kategorie (tato kategorie je určena pro 
školy z Pardubic a Pardubického kraje) na téma „Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj“ 
je 10 minut. 
 

8. Účast filmu v soutěži není podmíněna osobní účastí autora na festivalu PARDUBICKÝ KRAŤAS. 
 Rádi však autory soutěžních   filmů přivítáme na vyhlašování cen v závěru soutěže dne 23.3.2023. 

9. V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailu info@pardubickykratas.cz. 

mailto:info@pardubickykratas.cz.
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POTVRZUJI, že v případě, že bude snímek vybrán do soutěžního výběru soutěže 
Pardubický kraťas: 

 

a) Souhlasím se zveřejněním informací o filmu na webových stránkách http://pardubickykratas.cz/ 
 nebo v tiskovinách PARDUBICKÝ KRAŤAS. 

b) Souhlasím, že může být tento film bez nároku na honorář veřejně uváděn v průběhu konání soutěže 
 PARDUBICKÝ KRAŤAS. 

c) Souhlasím, že tento film může být bez nároku na honorář jednorázově zveřejněn v rámci živého 
vysílání na platformách YouTube.com anebo facebook.com, a že jako autor disponuji všemi autorskými 
a distribučními právy ke snímku, které mohou být on-line projekci dotčeny (to se týče i případných práv 
třetích stran, kupř. užití hudebních skladeb anebo archivních materiálů). 

d) Souhlasím s umístěním záznamu (videostreamu) soutěžní projekce na videokanál pořadatele 
(platformy YouTube.com anebo facebook.com). 

e) Poskytnu pořadatelům soutěže film ke stažení v odpovídající kvalitě za účelem výše zmiňované 
projekce (videostreamu), minimálně však s parametry Full HD 1920x1080p, 25fps kodek H264. 

 
 
V případě že snímek získá některou z cen nebo čestné uznání, souhlasím že může být tento film bez nároku 

na honorář prezentován na webových stránkách soutěže a na YouTube kanálu soutěže. 
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