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Załącznik do Regulaminu XV edycji  

Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila 

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie w kategorii etiuda filmowa: 

 

1. Pełny tytuł kategorii brzmi: Etiuda filmowa inspirowana utworem literackim. 

2. Do udziału zaproszeni są uczniowie klas o profilu medialnym, filmowym 

i dziennikarskim, a także wszyscy, którzy interesują się literaturą, filmem, współczesną 

kulturą oraz sztuką i chcieliby stworzyć filmową interpretację dzieła literackiego. 

3. Zadaniem uczestnika jest nagranie krótkiego filmu, fabularnego lub dokumentalnego, 

w którym autor zaprezentuje swoje umiejętności warsztatowe. Etiuda filmowa inspirowana 

utworem literackim pozwala również przedstawić autorski sposób interpretacji dzieła 

literackiego. 

Uwaga! 

Inspiracja dziełem literackim oznacza swobodne nawiązanie do niego, a nie adaptację. 

4. Źródłem inspiracji dla autora filmu może być dowolny utwór literacki: wiersz, 

opowiadanie, powieść, gatunek dramatyczny itp. Autor powinien wskazać go w opisie 

filmu, zamieszczonym w czołówce lub napisach końcowych. 

5. Film powinien mieć tytuł – może on nawiązywać do tytułu źródłowego tekstu 

literackiego, nie jest to jednak konieczne. 

6. Zgłaszany na Konkurs film powinien trwać od 2 do 5 minut. 

7. Etiuda filmowa może być projektem jednoosobowym lub zespołowym. W przypadku 

nagrodzenia utworu zespołowego wysokość nagrody finansowej nie ulega 

zwielokrotnieniu. 

8. Organizatorzy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących sposobu realizacji projektu, 

technik filmowych oraz użytych technologii. Możliwe jest zarówno nagranie filmu sprzętem 

profesjonalnym, jak i amatorskim, w tym także telefonem komórkowym. 
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9. Jury Konkursu ocenia oryginalność pomysłu, sposób jego realizacji, poziom umiejętności 

warsztatowych oraz walory artystyczne dzieła. 

10. Zgłoszony na Konkurs film nie może być wcześniej publikowany w żadnej formie 

(analogowej ani cyfrowej). 

11. Uczestnik deklaruje swój udział w konkursie, pisząc na adres mailowy sekretariatu 

Konkursu: fanfil@amu.edu.pl. Do maila powinien załączyć film w jednym z formatów:  

.wmv, .avi lub .mp4, a także komplet podpisanych i zeskanowanych oświadczeń, 

wymienionych w Regulaminie Konkursu o Nagrodę FanFila. Ich brak będzie 

równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

12. Jeżeli w filmie występują aktorzy, muszą oni (a w przypadku osób niepełnoletnich – 

także ich opiekunowie prawni) wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku 

w filmie zgłaszanym na Konkurs. Wiąże się to z możliwością upublicznienia filmu na stronie 

Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz w materiałach promujących Konkurs. Jeśli aktorzy 

są współtwórcami dzieła, niezbędne jest także wypełnienie przez nich oświadczeń 

uczestników Konkursu. 
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