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Reglement
1. De Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs (NOVA) organiseert het “NOVA 1- minuut
filmfestival” op vrijdag 26 november 2021 in Hotel Theater Figi in Zeist.
2. Iedereen kan aan het festival deelnemen.
3. Het aantal inschrijvingen per deelnemer is onbeperkt.
4. Inschrijven is mogelijk tot 15 november 2021.
5. Een film mag in geen geval langer duren dan 60 seconden, inclusief het geluid, de titel en de aftiteling.
Bij overschrijding wordt de betreffende film gediskwalificeerd.
6. De film moet vooraf gegaan worden door 10 seconden zwart en eindigen met minimaal 10 seconden
zwart. Dus geen sterretjes, logo's of aftellen e.d.
7. De film wordt via Wetransfer, TransferXL.com of Filemail.com verstuurd met bestandsextensies: mpg,
mpeg, mp4.
8. De film dient uiterlijk op 15 november 2021 ontvangen te zijn.
9. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per film en moet uiterlijk op 15 november 2021 overgemaakt zijn op
bankrekeningnummer NL36 RABO 0353 8218 45 t.n.v. Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele
amateurs.
10. De toegangsprijs bedraagt € 7,50 per persoon. Voor elke ingezonden film ontvangt de maker één
gratis toegangskaart.
11. De films, die niet zijn geselecteerd door de jury worden na afloop van het festival gewist.
12. De 16 door de jury geselecteerde films worden opgenomen in de filmotheek van de NOVA.
13. Uitgesloten zijn:
•

films die in strijd zijn met de goede moraal of met de openbare orde;

•

films die met commerciële bedoelingen zijn gemaakt. Voorbeelden van wat hiermee wordt
bedoeld, zijn: de film is een betaalde opdracht; wordt tegen betaling vertoond; er zijn of worden
vergoedingen ontvangen welke de directe uitgaven voor productie overschrijden;

•

films die eerder op een NOVA 1-minuut filmfestival zijn vertoond;

•

films die in de titel/aftiteling de naam dragen van een jurylid die als jury optreedt tijdens het NOVA
1 minuut filmfestival 2021;

•

films waarbij sprake is van plagiaat of die het ernstige vermoeden van plagiaat met zich
meedragen.
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