BARANTA VILÁGKUPA
filmpályázat
Pályázati felhívás:
Az Észak-magyarországi Regionális Filmalap – Miskolc Alapítvány, a Borsodi Magyar Közösségek
Szövetsége Mente Egyesület és a Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos
Szövetsége pályázatot hirdet dokumentumfilm készítésére a pályázat céljában megjelölt
eseményről.
A pályázat célja:
2012. május 18-20.-a között első alkalommal kerül megrendezésre a Baranta Világkupa, A magyar
műveltség és honvédelem napjai Miskolcon, melynek helyszíne a Miskolc Városi
Szabadidőközpont és Népkert. A pályázat célja a rendezvény eseményeinek dokumentumfilmes
eszközökkel történő megörökítése, a programterv szerint május 18-án 17:30 órától 20:00 óráig,
május 19-én 8:30 órától 22:00 óráig, május 20-án 9:00 órától 17:00 óráig. (Végleges program:
www.barantavilagkupa.hu)
A dokumentumfilm célja a Baranta Világkupa eseményeinek bemutatása, népszerűsítése.
A készítendő filmmel kapcsolatos elvárások:
- maximum 20 perc időtartam
- HD minőség (DVD vagy blu-ray)
A pályázat módja:
A pályázati szándékot 2012. április 30-ig a mellékelt adatlap kitöltésével jelezni kell. Pályázati díj
nincs. Az elkészült alkotásokat 2012. május 28-ig kell megküldeni (cím: CINE-MIS Nonprofit. Kft.,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 48., 1. em.).
A pályázati szándékot bejelentőket a Filmalap munkatársai előzetesen bemutatják az esemény
szervezőinek, és megismertetik a helyszínekkel.
A pályázók köre:
Pályázhatnak amatőr és professzionális alkotók, alkotóközösségek.
Pályázati feltételek:
1. Pályázati adatlap kitöltése és 2012. április 30. napig történő beküldése az info@mifilm.hu email címre.
2. Az elkészült film 2012. május 28-ig történő beküldése a CINE-MIS Nonprofit Kft.
levelezési címére (3530 Miskolc, Széchenyi u. 48., 1. em.). A borítékra kérjük feltüntetni:
„BARANTA VILÁGKUPA PÁLYÁZAT”
3. Amennyiben a pályázatra beküldött alkotás díjazásra kerül, a készítők a Baranta Világkupa
szervezői részére a film egy példányát átadják, és annak felhasználási jogát az esemény
népszerűsítésére, nem kereskedelmi célból.
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A pályázatok értékelése:
A beküldött filmeket az Észak-magyarországi Regionális Filmalap – Miskolc Alapítvány, a Baranta
Világkupa és a Miskolc Városi Televízió munkatársaiból felálló zsűri értékeli és dönt a nyertes
filmalkotásról. A Filmalap a zsűri döntéséről minden pályázót legkésőbb 2012. június 11. napjáig
kiértesít. A zsűri döntése végleges, jogorvoslatra nincs lehetőség.
A nyertes filmalkotás díjazása:
A nyertes filmet a Miskolc Városi Televízió bemutatja.
A nyertes stáb tagjai közül 3 fő a Baranta Világkupa szervezői által felajánlott erdélyi utazáson vesz
részt.
A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:
A kitöltött pályázati adatlapot elektronikus úton (aláírva, szkennelve) az info@mifilm.hu 2012.
április 30-ig kell megküldeni Filmalap részére.
Az elkészült filmalkotást (DVD vagy blu-ray formátumban) postai úton kell 2012. május 28-ig az
alábbi címre eljuttatni:
CINE-MIS Nonprofit Kft.
Miskolc, Széchenyi u. 48. 1. em.
A borítékra kérjük feltüntetni: „BARANTA VILÁGKUPA PÁLYÁZAT”
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: info@mifilm.hu
Tel.: 46/412-228
A rendezvénnyel kapcsolatos további információk:
Web: www.barantavilagkupa.hu
E-mail: szervezes@barantavilagkupa.hu
Bíró Tibor
Észak-magyarországi regionális Filmalap Miskolc Alapítvány
elnök

Rápóti-Fekete Mónika
Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége
Mente Egyesület
elnök
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