
REGULAMIN 4 FESTIWALU POLSKICH FILMÓW „WISŁA”

§ 1

1. Festiwal Polskich Filmów „Wisła” jest bliźniaczą imprezą Festiwalu Filmów 

Rosyjskich „Sputnik” i jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu 

polsko-rosyjskiej współpracy filmowej.

2. 4. Edycja odbywa się w kwietniu 2011 roku w Moskwie, oraz w kilku rosyjskich 

miastach.

3. Celem Festiwalu jest popularyzacja kultury polskiej w Rosji oraz wzmocnienie 

więzi kulturowych pomiędzy Polską a Rosją.

§ 2

1. Organizatorem Festiwalu „Wisła” jest Fundacja Wspieram i firma 35 mm przy 

wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa 

Kultury Rosji.

2. Sprawami organizacji i koordynowania Festiwalu zajmuje się Komitet 

organizacyjny, wyznaczony przez Dyrektora Festiwalu.

§3

1. Program 4 Edycji Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” składa się z pokazów 

filmów konkursowych (Konkurs Główny), pokazów pozakonkursowych (sekcja 

Kalejdoskop), pokazów specjalnych oraz wydarzeń towarzyszących.

2. Na Festiwal można zgłaszać pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy 

fabularne, pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy dokumentalne, 

pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy animowane na taśmie 35 mm z 

optycznym zapisem dźwięku, albo na płytach DVD i Blu-ray. Napisy angielskie 

nie są wymagane.

3. Do udziału w Konkursie Głównym można zgłaszać pełnometrażowe filmy 

fabularne, wyprodukowane w roku 2009 i 2010, na taśmie 35 mm z optycznym 

zapisem dźwięku, albo na płytach DVD i Blu-ray. Napisy angielskie nie są 

wymagane.



4. W celu zgłoszenia filmu należy wypełnić formularz on-line na stronie 

www.festiwalwisla.pl , oraz wysłać płytę przeglądową na adres:

35mm, Fundacja Wspieram

ul. Ciołka 30

01-432 Warszawa, Poland

§ 4

1. Zgłosić Film do udziału w Festiwalu może tylko osoba lub instytucja, 

posiadająca prawa do udzielenia licencji na pokazy publiczne na 

festiwalach zagranicznych

2. Można zgłosić dowolną ilość filmów.

3. Filmy można zgłaszać do 10 lutego 2011.

4. W razie zakwalifikowania Filmu do udziału w Festiwalu, osoba lub 

instytucja zgłaszająca film zobowiązują się dostarczyc organizatorom listy 

dialogowe oraz materiały promocyjne (kadry, spoty, plakaty itd.).

5. Lista zakwalifikowanych filmów ukaże się na stronie Festiwalu 1 marca 

2011

§ 5

1. W Konkursie Głównym przyznawana jest Nagroda honorowa Rosyjskiej Izby 

Filmoznawców i Krytyków Filmowych – „Słoń”

2. Skład jury jest wyznaczany przez Izbę Filmoznawców i Krytyków Filmowych

3. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Zamknięcia Festiwalu.

§ 6

1. Komitet organizacyjny zaprasza ekipę lub twórców wybranych filmów, 

zapewniając:

• Bilety lotnicze Warszawa-Moskwa-Warszawa

• Zakwaterowanie

• Wyżywienie

• Tłumacza

• Wycieczki

http://www.festiwalwisla.pl/


2. Decyzję o zaproszeniu osób, wymienionych w p. 1, podejmuje Dyrektor 

Festiwalu

3. Zaproszeni gości prezentują film publiczności oraz biorą udział w wywiadach 

prasowych 

§ 7

1. Informacja o filmach, które biorą udział w Festiwalu, umieszczona będzie w 

Katalogu Festiwalu (nakład 5 tys. egz.), w programie Festiwalu (35 tys.), a 

także w prasie polskiej i rosyjskiej.

§ 8

1. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozpatruje Dyrektor Festiwalu.

2. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu oraz przyjęcie zaproszenia do udziału 

w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


