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VVIIDDEEOO  NNAATTEEČČAAJJ  ““IIDDEEAALLNNII  ČČAASS””  
 Z video natečajem želimo spodbuditi mlade k inovativnosti in kreaciji gibajoče slike, da z izdelavo spoznajo faze filmanja ter vse zanimive plati snemanja in obdelave končnega izdelka, kratkega filma.   Tema natečaja 
Mladost je idealni čas ustvarjanja. Kaj delate v prostem času, šoli, druženju, izletih ipd. - ujemite čas, katerega izkoristite za 'idealni čas'. 
Sedaj ste v obdobju, ko imate največ idej in norih zamisli, pa bi jih radi pokazali drugim. Že v samem dolgčasu se skriva idealni čas, pa morda zanj ne veste - občutite ga in ga prelijte na filmski trak.  
Kdo ste, kje ste, kaj ste, zakaj ste in kaj počnete? Pokažite in delite z nami! 
  Način prijave – pogoji 
Na natečaj se lahko prijavijo vsi mladi do 29. leta starosti, ki jih veseli tak način ustvarjanja. Razpisana je ena kategorija, kjer je možna prijava le z enim video izdelkom posameznika ali skupine, katera pa lahko šteje največ 5 soustvarjalcev.   Film je lahko prosto zmontiran, dolg največ 10 min (600 sekund) in naj bo opremljen z naslovom in avtorji ter datumom nastanka.  Video posnetek v ločljivosti (min. 640x480px) mora biti v enem izmed naslednjih formatih/kodekih: 

- DVD Vdeo (MPEG2) 
- HD - .mp4, .mov (H.264) 
- AVI - .avi (DivX, xvid) 
- WMV - .wmv (WMV) 
- MPEG - .mpg, .mpeg (MPEG2)  Natečaj ima predpisano temo, ki je predstavljena v uvodu.  Na natečaju lahko sodelujejo dela, ki izpolnjujejo omenjene pogoje, ostala dela v žiriji ne bodo upoštevana.   
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  Avtor/ji izpolnijo Prijavnico in jo skupaj z delom na CD ali DVD mediju pošljejo po pošti do 15. aprila 2010, s pripisom “Video natečaj” na naslov:  
Mladinski center Jesenice  
Kejžarjeva 22, 4270 Jesenice  Avtor/ji se strinjajo, da se njihovo delo lahko uporabi v namene Mladinskega centra, da se objavi na njihovi spletni strani in predvaja na podelitvi.  Organizatorji z osebnimi podatki sodelujočih ravnajo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.   Žirija 

Žirant, ki je izbran s strani organizatorja Mladinskega centra Jesenice, Rožle Bregar, absolvent multimedije, med 16. in 20. aprilom 2010 pregleda prispela dela in izbere najboljše. Ocenjuje se tako vsebinska zahtevnost filma kot tudi tehnična kakovost.    Nagrade in priznanja 
se podelijo prvim trem najboljšim filmom oziroma avtorjem. O rezultatih boste obveščeni po elektronski pošti.   Vsi video posnetki bodo ob 'kritiki' žiranta in podelitvi priznanj predvajani na 
družabnem filmskem večeru, v petek, 23. aprila 2010, v dvorani Mladinskega 
centra na Jesenicah, Kejžarjeva 22. 
  


