РЕГЛАМЕНТ
НА 16-ти ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ
I.МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Чл.1./1/ Шестнадесето издание на Фестивала на червенокръстките и здравни филми,
наричан по-нататък за краткост „Фестивала”, се провежда от 28 септември до 3-ти октомври 2015г.
в гр. Варна, България.
/2/ Фестивалът се провежда под патронажа на вице-президента на Република България г-жа
Маргарита Попова, която връчва почетна грамота и знак и с подкрепата на Международната
Федерация на Червения кръст и Червения Полумесец.
II.ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА
Чл.2./1/ Шестнадесетото издание на Фестивала представя филми в следните категории:
Състезателни категории:
1. Филми на Червения кръст и на Червения полумесец, които отразяват дейността на
националните организации на Червения кръст и Червения полумесец по целия свят.
2. Документални филми (от тематични области: медицина, здравеопазване, екология, миграция,
човешки права).
3. Игрални филми (пълнометражни) с обща хуманна насоченост.
Информационни категории:
1. 70 години от края на Втората световна война.
2. 100 години българско кино.
III.ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА
Чл.3./1/Фестивалът се ръководи от Съвет на директорите. Съветът на директорите се
състои от представените във Фондация „Фестивал на червенокръстките и здравни филми”
организации: Национален съвет на Българския червен кръст, Медицински университет Варна и от
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Директора на Фестивала.
/2/Фестивалът се реализира със съдействието на Община Варна.
/3/За всяко издание на Фестивала могат да бъдат включвани като съорганизатори публични
институции, юридически лица, медии и други организации, участващи във финансирането на
Фестивала, в това число и Национални дружества на Червения кръст и на Червения полумесец.
Чл.4./1/ Директор на Фестивала е г-н Илко Раев.
/2/ За провеждане на Фестивала директорът създава Организационен комитет.
Организационният комитет на Фестивала изпълнява технически и организационни функции в
помощ на Директора.
IV. ЖУРИ
Чл.5. Съветът на директорите определя членовете на Журито. Журито ще присъжда на
филмите отличителни грамоти и знаци за принос.
/1/ Журито на Фестивала включва утвърдени деятели на Червенокръсткото движение,
медицински специалисти, еколози, филмови професионалисти и изявени творци на съвременното
изкуство.
Чл.6. Всеки член на Журито, включително и Председателят, има право на 1/един/ глас.
Чл.7. Журито приема решенията си за определяне на наградите, регламентирани в чл.22 с
протокол, който се подписва от всички негови членове.
Чл.8./1/Журито присъжда всички официални награди.
/2/ Журито има право да присъди повече от една награда на един филм.
Чл.9. Наградените филми и кинематографисти получават грамота с подпис на Председателя
на журито и мотивировка за наградата.
V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ НА ФЕСТИВАЛА
Чл.10./1/ В официалната селекция на XVІ-то издание на Фестивала могат да участват филми,
създадени до м. май 2015 година.
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Чл.11./1/ Заявките за участие в Шестнадесетото издание на Фестивала се изпращат в
Дирекцията на Фестивала:
Илко Раев
Директор
Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми
Ул. “Братя Шкорпил”№3
Варна 9000, България
e-mail: ircfilmfest@gmail.com.
Чл.12./1/ Всяка Национална организация на Червения кръст и на Червения полумесец както
и Медицинския университет във Варна може да участва във Фестивала с неограничен брой филми,
отговарящи на условията на чл.11.
/2/ Всяка студия за документални филми може да участва във Фестивала с неограничен брой
филми, отговарящи на условията на чл.11.
/3/ Всяка студия за игрални филми може да участва във Фестивала с неограничен брой
филми, отговарящи на условията на чл.11.
Чл.13./1/ Всички филми, предложени за участие във фестивалната програма,подлежат на
селекция.
/2/ Всички филми, включени в официалната селекция на Фестивала получават Сертификат
за участие.
Чл.14. Директорът на Фестивала може да предложи за селекция и допълнителни заглавия
извън сроковете по чл.11.
VI. ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Чл.15. Програмата на Фестивала и всички паралелни и допълнителни прояви се предоставят
за информация на участниците и гостите на Фестивала не по-късно от 10 дни преди началото му.
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Чл.16. Редът на показване на филмите в програмата, както и съпътстващата програма, се
одобряват от Директора на Фестивала.
Чл.17. По решение на Директора на Фестивала могат да се включат и информационни
програми, тематични поредици и ретроспекции.

VII. ФОРМАТ И СЕЛЕКЦИЯ НА ФИЛМИТЕ
Чл. 18. За селекцията на филмите, вашите филми трябва да бъдат предоставени на Фестивала
по един от следните начини:
-

на DVD диск или USB във формат MPEG2 или MPEG4 по пощата на адреса на фестивала;
Youtube, vimeo или друга услуга за споделяне на видео;
Трансфер на файлове като: dropbox.com, tranz.it, mediafire.com или друг по ваш избор.

Чл.19. Филмите в посочения формат трябва да постъпят в Дирекцията на Фестивала до 30ти юни 2015 г.
Чл. 20. Селекцията се извършва от селекционна комисия, определена от Дирекцията на
Фестивала.
Чл. 21. Кандидатстващите организации ще бъдат уведомени за резултата от селекцията до
15-ти юли 2015 г. Избраните филми трябва да бъдат предоставени на фестивала със съзможно
най-добро качество (в някой от посочените в чл.18 формати, не можете да ползвате DCP формат) и
ако най-доброто качеството, с което разполагате е различно от това, изпратено за селекцията,
трябва да го изпратите на Фестивала до 30-ти юли 2015 г..
Всички селектирани филми с оригинален език различен от английски трябва да имат субтитри
или диалогов лист на английски език.
VIII. НАГРАДИ:
Чл.22. Журито на Фестивала присъжда следните награди:
/1/ Категория филми на Червения кръст и на Червения полумесец:
-

Най-добър филм на Червения кръст и на Червения полумесец;
Специална награда за филм на Червения кръст и на Червения полумесец;
Награда на Председателя на Българския Червен кръст;
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-

Диплом на Международната Федерация на Червения кръст и Червения

полумесец.

/2/ Категория документални филми:
-

Най-добър документален филм;

-

Специална награда за документален филм;

-

Награда за режисура на документален филм.

-

Три дипломи за документален филм.

-

Награда на Ректора на Медицински университет Варна;

/3/ Категория игрални филми:
-

Най-добър игрален филм;

-

Специална награда за игрален филм;

-

Награда за режисура;

-

Награда за сценарий;

-

Награда на Кмета на гр. Варна за забележително творческо постижение.

Чл.23/1/ Творчески съюзи, фондации и други организации могат да учредяват свои награди,
осигурени от тях. Тези награди се утвърждават от Директора на Фестивала.
/2/ Предложенията за награди и отличия по предходната алинея се депозират в
Организационния комитет на Фестивала не по-късно от 1/един/ месец преди началната дата на
Фестивала.
IX. ФИНАНСИРАНЕ
Чл.24. Фестивалът се финансира от всички съорганизатори, които заявяват размера и
формата на участието си и по време на Фестивала.
Чл.25. Фестивалът набира средства и от спонсори, отделни фирми, фондации, организации,
които нямат право да поставят каквито и да било условия във връзка с програмата и работата на
Фестивала. Фестивалът набира средства и чрез реклами по ред, утвърден от Директора на
Фестивала.
Чл. 26. Фестивалът приема средства и от Националните дружества на Червения кръст и на
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Червения полумесец, подпомагащи провеждането му.
Чл. 27. Фестивалът приема средства и от българските областни организации на БЧК по
тяхно решение и възможност, с цел подпомагане на провеждането му.

Сметката на Фестивала:
От България:
Получател:
Фондация Международен Фестивал на Червенокръстките
и Здравни Филми
IBAN: BG02STSA93000022044759
BIC: STSABGSF

From abroad:
Beneficiary:
Foundation International Festival of Red Cross and Health Films
Bank: DSK Bank
Bank Address: Bulgaria,
Sofia 1036, 19, “Moskovska” Street
IBAN: BG02STSA93000022044759
SWIFT: STSABGSF
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Чл.28. Бюджетът на Фестивала се изготвя от ръководството му.
X. ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА
Чл.29/1/ Съставът на всяка делегация, участваща във Фестивала се определя от
Националните организации на Червения кръст и на Червения полумесец, както и от Медицинския
университет във Варна и се изпраща в организационния комитет на Фестивала в срок до 30 май
2015г. Ръководството на Фестивала поема разходите за настаняване, изхранване и съпътстващата
програма в България до двама членове на делегацията.
/2/ Останалите членове на делегацията участват във Фестивала с такса правоучастие, определена
допълнително.
Чл.30. Официални гости, общественици, специалисти, кинокритици, журналисти, дейци на
изкуството от други области, в рамките на утвърдения бюджет има право да кани само Директорът
на Фестивала.
Чл.31. Гости от други страни – фестивални директори, филмови творци, експерти,
журналисти, кинокритици, продуценти и други – в рамките на утвърдения бюджет има право да
кани само Директорът на Фестивала.
Чл.32. Журналисти от различни медии се акредитират за Фестивала, като тяхното участие е
за сметка на институциите или редакциите, които ги командироват. Техните акредитации се
издават от Организационния комитет на Фестивала.
Чл.33. Всяка национална организация на Червения кръст и на Червения полумесец, както и
Медицинския унивеситет във Варна може да кани за своя сметка филмови или телевизионни
експерти, режисьори, актьори, продуценти, журналисти и др., като тяхното присъствие
задължително се съгласува с директора на Фестивала.

Илко Раев
/директор/
Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми – Варна

Секретариат на Фестивала:
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9000 Варна, ул. Братя Шкорпил №3, България:

Г-жа Светла Лефтерова,
тел. +359 888 422 421
Г-жа Биляна Раева,
тел:+358 884 111 234
e-mail: ircfilmfest@gmail.com

3 'Bratya Shkorpil' Str. 9000 Varna Bulgaria
fax: +359 52 601885 e-mail: ircfilmfest@gmail.com

