بسمه تعالی

فراخوان نخستين جشنواره فيلم كوتاه «سلفی »٢٠
جشنواره «سلفی  ،»٢٠نخستين جشنواره آنالين با موضوع همزيستی با كرونا و تأثير اين ويروس در تغييرات شيوه و سبک
زندگی مردم است« .سلفی »٢٠با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به دبيری مريم دوستی برگزار خواهد شد.
اين جشنواره مردمی در سطح ملی و با ايجاد انگيزه و رقابت خالقانه به مفاهيم جديد در آداب و رسوم ،كار ،معيشت و
اهميت حقوق شهروندی می پردازد.
اهداف جشنواره:
 -1پايداری اجتماعی ،اهميت به رفتارهای جمعی و توجه به كسب و كارهای آسيب ديده در دوران كرونا
 -2آموزش حقوق شهروندی و احترام به انسان ،كودكان و سالمندان
 -3محيط زيست و احترام به طبيعت
 -4كشف ايده ها و استعدادهای درخشان مردمی و معرفی استعدادهای فيلمسازان كوتاه
 -5فرهنگ سازی ،ايجاد نشاط ،بهداشت و امنيت در جامعه و مشاركت جمعی در مبارزه با كرونا
 -6تقدير از كادر درمان و پزشكی و تجليل از شهدا و قهرمانان سالمت
و ...
موضوعات جشنواره:
 -1كرونا و شهر(پايداری اجتماعی ،آموزش حقوق شهروندی ،احترام به حقوق كودكان ،سالمندان و )...
 -2كرونا و جامعه (بهداشت و سالمت ،نشاط اجتماعی ،خانواده ،مهربانی و همزيستی ،قرنطينه و)...
 -3كرونا و محيط زيست
 -4كرونا و فضای مجازی
 -5كرونا ،اقتصاد و سياست
 -6زندگی و آرزوهای پساكرونا
 -7كرونا و عدم خشونت
 -8قهرمانان و شهدای سالمت
 -9كرونا و تنهايی انسان معاصر(تفكر ،كتاب ،روزمرگی ،هنر ،تكنولوژی ،تجربه های نو و )...

بخش هاي جشنواره:
 -1داستانی
 -2مستند
 -3موشن گرافيک  /فتورمان
 -4بخش ويژه :فيلم سلفی
 -5فيلم با موضوع تقدير از قهرمانان و شهدای سالمت
 -6فيلم با موضوع ملی (جايزه ويژه دبير)
 -7بهترين فيلم از نگاه تماشاگران (باالترين اليک در سايت)
 -8هيأت داوران میتوانند يک جايزه ويژه با عنوان "يک نگاه خالقانه" اعم از بهترين بازيگری ،فيلمبرداری ،صحنه و لباس
يا  ...داشته باشند.
 جوایز جشنواره:
 ديپلم طاليی و مبلغ  50/000/000ريال برای بهترين فيلم داستانی
 ديپلم طاليی و مبلغ  40/000/000ريال برای بهترين فيلم مستند
 ديپلم طاليی و مبلغ  40/000/000ريال برای بهترين فيلم سلفی
 ديپلم طاليی و مبلغ  30/000/000ريال برای بهترين فيلم موشن گرافيک يا فتورمان
 ديپلم طاليی و مبلغ  40/000/000ريال برای بهترين فيلم با موضوع تقدير از كادر درمانی و شهدای سالمت
 ديپلم طاليی و مبلغ  30/000/000ريال برای بهترين فيلم با موضوع ملی (جايزه ويژه دبير)
 ديپلم طاليی و مبلغ  40/000/000ريال به بهترين فيلم از نگاه تماشاگران
 ديپلم طاليی و مبلغ  30/000/000ريال به جايزه ويژه هيأت داوران (يک نگاه خالقانه)
 ديپلم طاليی ،تقدير و هديه نقدی به پنج قهرمان يا خانواده شهدای سالمت اهدا میشود.
مقررات ثبت نام و پذیرش آثار:
 -1حداكثر زمان آثار ارسالی بايد  ۳دقيقه باشد.
 -2شركت تمامی فيلمسازان سينمايی ،فيلمسازان مردمی (شهروند  -فيلمساز) در اين رويداد آزاد است.
 -3زمان ساخت فيلمهای ارسالی توسط شركتكنندگان بايد از زمستان سال  98به بعد باشد.
 -4فيلمهای ارسال شده توسط شركتكنندگان بايد از كيفيت صوتی و تصويری مطلوبی برخوردار باشند.
 -5متقاضيان بايد فيلمهای خود را تا حداكثر حجم  480Pو حداكثر  75Mgدر سايت جشنواره آپلود كنند.
 -6متقاضيان بايد در ابتدا فرم ثبتنام جشنواره را در سايت به نشانی  www.selfie20shortfilmfestival.comو
پر كرده و سپس فيلم خود را بارگذاری كنند.

 -7تهيهكننده اثر مسئول پاسخگويی به هرگونه ادعا در زمينه حقوق مادی ،معنوی و شهروندی اشخاص بوده و جشنواره
در اين باره مسئوليتی ندارد.
 -8دبيرخانه و روابط عمومی جشنواره مجاز به استفاده از مواد تبليغی شامل آنونس ،تيزر ،پوستر و فيلم ارسالی جهت
انجام امور رسانهای و اطالعرسانی جشنواره است.
 -9نسخه فيلمهای منتخب به قصد مصارف تبليغاتی و فرهنگی در دبيرخانه جشنواره نگهداری میشود.
 -10دبيرخانه جشنواره مجاز به نمايش آثار برگزيده در پلتفرمهای مجازی جهت رأیگيری مردمی است.
 -11تكميل فرم ثبتنام جشنواره به منزله پذيرش تمامی بندها و مقررات آن از سوی شركتكننده است.
 -12پس از راهيابی فيلم به بخش مسابقه ،امكان خارج كردن آن از سوی شركتكننده وجود نخواهد داشت.
 -13فيلمهای ارسالی میتوانند با دوربين تلفن همراه يا دوربينهای ديگر فيلمبرداری شده باشند و هيچ محدوديتی به
شرط رعايت استانداردهای فنی و حرفهای در اين زمينه وجود ندارد.
 -14در بخش ويژه فيلم سلفی آن گروه از فيلمهايی پذيرفته خواهند شد كه نمای قاب سلفی آن مشخص باشد.
 -15ساخت فيلمها بايد مبتنی بر موازين و شئونات اسالمی و رعايت قواعد عرفی جامعه باشد.
 -16ارسال آنونس /تيزر برای فيلمهای راهيافته به بخش مسابقه الزامی بوده و در سايت جشنواره متعاقبا اطالعرسانی خواهد
شد.
برای دريافت اطالعات ثبتنام و پذيرش آثار به وبسايت  www.selfie20shortfilmfestival.comو شناسه كاربری
اينستاگرام به آدرس  @selfie20.sffمراجعه كنيد.
پشتیبانی فنی جشنواره فیلم کوتاه سلفی  ۲۰جهت ثبت نام ،انتخاب و داوری و امور مربوط به دبیرخانه این رویداد نیز از
طریق سایت هاشور به نشانی  http://hashure.com/صورت می گیرد.
تقویم جشنواره:
 اعالم فراخوان يكم مرداد ٩٩
 آخرين مهلت ارسال آثار  ٢٠شهريور ٩٩
 اعالم اسامی راه يافتگان به مسابقه  ۳٠شهريور ٩٩
 آثار نمايش برگزيدگان در سايت و فضای مجازی  ۳٠شهريور تا  ۳٠مهر ٩٩
 اختتاميه :پاييز ( ٩٩بنا به شرايط و پروتكل های بهداشتی و تاييد ستاد مبارزه با كرونا متعاقبا اعالم خواهد شد)
*مهلت ارسال آثار به هيچ عنوان تمدید نخواهد شد.

