Clubwedstrijdreglement
De Jaarwedstrijd:
Een algemene wedstrijd die in principe één maal per jaar plaats vindt en waarvan het
onderwerp en tijdsduur, binnen de limiet van 25 minuten per deelnemer, geheel vrij is. Aan
het festival kunnen alle leden meedoen.
Dit festival vindt in principe eind januari plaats.
De Bon Voyage Wedstrijd:
Een vakantiefilmwedstrijd die in principe één maal per jaar plaatsvindt.
De inhoud van de film moet betrekking hebben op vakantie of reis in de ruimste zin van het
woord en is gebonden aan een maximum van 25 minuten. Aan het festival kunnen alle leden
meedoen.
Dit festival vindt in principe in mei plaats.

Het Najaarsfestival wordt een Themafestival.
Een algemene wedstrijd die in principe één maal per jaar plaats vindt en waarvan het
onderwerp binnen het opgegeven thema, vrij is.
Ook hier geldt een maximale tijdsduur van 25 minuten. Aan het festival kunnen alle leden
meedoen. Dit festival vindt in principe in oktober/november plaats.
Doel:
Het doel van een festival of wedstrijd is de leden gelegenheid te bieden elkaar op creatieve
en artistieke wijze te ontmoeten, zich op de hoogte te stellen van elkaars prestaties en het
vervaardigen van kwaliteitsfilms te stimuleren..
Algemeen:
Deelname staat uitsluitend open voor de leden van filmclub IJsselstreek-Draaiboek
In aanmerking komen films in alle categorieën en formaten in zwart/wit of kleur.
Deelname aan deze drie festivals is gebonden aan de volgende voorwaarden.
Algemene voorwaarden
- De film moet gemaakt zijn door een lid, of door een groep waarvan tenminste twee leden
van de club deel uitmaken;
- De film dient tenminste drie weken voor wedstrijddatum te zijn aangemeld bij het
secretariaat .
- De film moet in goede staat en voor projectie gereed zijn.
- Op de ingeleverde mediadrager mag zich alleen de aangemelde wedstrijdfilm bevinden.
- De film mag niet eerder op een wedstrijd zijn vertoond.
- De film mag niet strijdig zijn met de wet en / of goede zeden.
- Voor deelname geldt een maximum van 2 films per lid. De totaal
maximumprojectietijd van 25 minuten mag niet worden overschreden.
Leden mogen maximaal 2 films inleveren; een combinatie van twee of meer leden is een
groep en leden van deze groep mogen ook individueel een film insturen.
Per wedstrijd is de maximum projectietijd: 2½ uur.
Bij inschrijving geldt, dat in principe de 1e film altijd wordt vertoond. Wanneer er projectietijd
over is, kan ook de 2e film worden vertoond. Hierbij geldt: wie het eerst inschrijft, heeft de
meeste kans, dat de 2e film ook wordt vertoond. Wanneer de maximum projectietijd is
bereikt, komt de 2e film op een reservelijst.
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Uitsluiting
Een film, al dan niet gemaakt, in opdracht van derden, met een direct of indirect financieel of
een daaraan gelijk te stellen belang, wordt van deelname uitgesloten. Dit geldt ook voor
films, die niet voor minimaal 80% uit eigen opnamen bestaan.
Bij verschil van mening moet de filmmaker aannemelijk maken dat de uitsluiting onterecht is.
Aanmelding:
Bij de aanmelding van de film(s) moet duidelijk aangegeven zijn:
- de naam van de maker(s) of groep
- de titel van de film
- de totale projectieduur
- de wijze van aanlevering van de film: DVD - BLU-RAY - USB stick
- de categorie ( speelfilm, documentaire, rapportage, animatie, registratie etc)
Prijzen
Het bestuur bepaalt per wedstrijd het aantal en de soort prijzen.
In de categorie groepsfilms kan een speciale prijs worden toegekend
Jurering voor filmwedstrijden.
Het bestuur draagt zorg dat bij de filmwedstrijden een jury wordt benoemd, bestaande uit
tenminste 3 personen, met dien verstande dat voor de Jaarwedstrijd een externe jury zal
worden gezocht. Bij het Najaarsfestival en het Bon Voyage Festival zat een jury worden
gezocht binnen de eigen club.
De juryleden kiezen onderling een juryvoorzitter die toeziet op een eerlijk verloop van de
jurering. De juryleden leggen hun bevindingen over de beoordeelde films vast in rapporten
en kennen een puntenwaardering toe. De jury stelt de prijswinnaars vast. De aldus geschikt
bevonden films worden pas openbaar gemaakt, nadat het bestuur daartoe haar goedkeuring
heeft verleend en de wijze van openbaarmaking heeft bepaald.
Voorjurering Jaarwedstrijd:
Indien het bestuur besluit tot voorjurering van de films, gelden de volgende voorwaarden:
De bepalingen voor jurering zoals bovenstaand zijn omschreven, blijven onverminderd van
kracht.
De voorjurering vindt, indien mogelijk, plaats binnen een week voor datum van de wedstrijd.
Er is tenminste één bestuurslid hierbij aanwezig.
De juryuitslagen worden aan het aanwezige bestuurslid overgedragen. De uitslag blijft
geheim tot het einde van de wedstrijd en wordt dan bekend gemaakt bij voorkeur door 1 op
de wedstrijd aanwezig jurylid of de voorzitter.
In alle gevallen waarin in dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Nico Reek, voorzitter
Yvonne Commijs, 1e secretaris
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