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Festival Future Gate je největším festivalem sci-fi filmů v České republice, jehož osmý 
ročník proběhne 27. - 31. 1. 2021 v pražském kině Lucerna a následně v dalších městech
v ČR i na Slovensku. V rámci uplynulého ročníku jsme nově zavedli Filmovou soutěž, 
ve které byly oceněny nejlepší filmy na základě hlasování mezinárodní odborné poroty 
i diváků. Pro nadcházející ročník plánujeme rozšířit soutěžní sekci o Soutěž student-
ských filmů, která bude koncipována následovně:

> Soutěž je určena pro studenty nebo mladé filmaře do 26 let, 
 kteří mohou přihlásit jak své školní práce, tak vedlejší projekty

> Přijaty budou snímky hrané i animované v délce do 15 min

> Studenti mohou svá díla přihlašovat sami, ale přijaty budou i filmy nominované školou, 
 nebo námi vybrané a oslovené.

> Téma bude pro první ročník určeno jednoduše a to žánrem sci-fi.

> Porota bude stejná jako v Hlavní soutěži, ovšem se svým garantem blízkým mladým
 a začínajícím filmařům.

> Autoři nejlepších snímků (oceněny budou tři nejlepší) získají naši unikátní designovou cenu
 a dále služby či jiné věcné plnění od partnerů soutěže, které mohou studentům pomoci
 v realizaci jejich dalších filmů.

> Filmy se budou promítat ve speciálním pásmu v rámci hlavní části festivalu v Praze a v Brně.
 Vítězné snímky uvidí diváci i na dalších projekcích pod hlavičkou Future Gate.

> Vyhlášení vítězů proběhne při slavnostním zakončení festivalu v Praze.

> Do soutěže lze přihlásit filmy vyrobené po 1. lednu 2020

> Přihlašovat filmy je možné od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020. Do tohoto data je možné 
 poslat náhled vybraného snímku. Ze všech zaslaných filmů vybere tým Future Gate 
 ty soutěžní a informuje jejich tvůrce a stejně tak i autory neúspěšných filmů.

> Technické specifikace pro dodání náhledu filmů:
  - Obraz: rozlišení 1920x1080
  - Zvuk: Stereo nebo 5.1
  - Formát: MOV či MPEG, např. s kodekem H264

> Technické specifikace pro dodání filmu pro promítání v soutěži
  - HD či 2K MOV či MPEG s kodekem H264 - min. datový tok 20Mb/s, zvuk stereo či 5.1
  - Film by měl být English friendly (tj. v anglickém jazyce nebo s anglickými titulky v obraze)
  - a obsahovat i české podtitulky ve formátu SRT, pokud film nebude v českém jazyce.
> Možnosti dodání filmu do soutěže:
  - Registrace, vyplnění formuláře a nahrání náhledového videa na https://filmfreeway.com/ 
  - V případě dotazů či potíží se obraťte na anna@futuregate.cz

Nechť Vás provází síla!  www.futuregate.cz/festival/  www.facebook.com/futuregatefestival/


