فراخوان پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور
پنجمین «المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران» با هدف کشف و معرفی استعدادهای موجود ،شکوفایی خالقیت
نوجوانان به سوی باروری و رشد فردی و اجتماعی ،کمک به ارتقای بینش سینمایی و مهارتهای فیلمسازی
نوجوانان ،تأمین شرایط مناسب برای حمایت از تولید فیلمهای انساندوستانه نوجوانان مستعد و زمینهسازی
برای پرورش نسلی نو در حوزه سینمای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
شرایط شرکت در المپیاد فیلمسازی:
نوجوانان  ۲۱تا  ۲۱ساله (یعنی متولدان مهر  ۲۱۳۱تا مهر  )۲۱۳۳میتوانند در پنجمین المپیاد فیلمسازی
شرکت کنند.
بخشهای اصلی المپیاد
الف) بخش ایده
منظور از «ایده» در این المپیاد ،طرح اولیه فیلمنامه است که شخصیت اصلی و کشمکش اصلی آن تعریف شده
باشد و دارای آغاز ،میانه و پایان باشد و میتواند به مثابه یک ایده مناسب برای فیلم داستانی ،وبسری ،واقعیت
مجازی یا مستند نوشته شده باشد.
هر شرکتکننده میتواند حداکثر  ۱ایده (طرح) ارائه دهد.

ایده پذیرفتهشده بعد از انتخاب توسط هیات انتخاب به المپیاد راه یافته و زیر نظر اساتید در کارگاههای (تبدیل
ایده به فیلمنامه) به فیلمنامه کوتاه تبدیل میشود.
صاحبان ایدههای راه یافته به بخش اصلی المپیاد در کارگاههای «تبدیل ایده به فیلمنامه» شرکت خواهند کرد.

طرحهایی که در کارگاههای تبدیل ایده به فیلمنامه مورد داوری قرار گرفته و پذیرفته میشوند با حمایت
دبیرخانه المپیاد و سایر سازمانهای مشارکتکننده به مرحله تولید میرسند.
ب) بخش فیلم
در این بخش فیلمهایی با زمان حداکثر  ۵دقیقه که بعد از سال  ۷۱تولید شده باشند ،میتوانند در پنجمین
المپیاد شرکت داده شوند.
فیلمها میتوانند در قالب داستانی ،مستند ،پویانمایی یا استاپ موشن باشند.
فیلمهای ساخته شده میتوانند توسط دوربین معمولی یا تلفن همراه تولید شده باشند.
فیلمهای برگزیده در این المپیاد ،در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان به نمایش
درخواهند آمد.
به فیلمهای برگزیده در المپیاد مدال المپیاد اهدا خواهد شد.

برگزیدگان این بخش به عضویت باشگاه استعدادهای فیلمسازی نوجوانان درآمده و از مزایای آن برخوردار خواهند
شد.

موضوع ایدهها و فیلمهای پنجمین المپیاد:

ساخت فیلم یا نگارش ایده ،میتواند مبتنی بر یکی از موضوعات زیر باشد:
قصههای پدربزرگ – مادربزرگ من
فرصتها و چالشهای کرونا در یکسال گذشته برای من
آرزوی من در مورد آینده خانوادهام ،شهرم ،کشورم
با توجه به شرایط کرونا ،و طبق مصوبات ستاد ملی کرونا در صورتی که در زمان برگزاری المپیاد ،شرایط پاندمی
مدیریت و کنترل شده باشد و سالمت جامعه و شرکتکنندگان تضمین گردد ،از برگزیدگان بخش «ایده» و
«فیلم» دعوت خواهد شد تا در اردوی آموزشی  ۵روزه المپیاد ،در شهر اصفهان حضور یابند .در پایان این اردو،
ایدهها و فیلمهای راهیافته داوری میشوند و به برگزیدگان مدال المپیاد اعطا خواهد شد در صورت عدم امکان
برگزاری حضوری ،دوره آموزشی المپیاد ،مانند دوره قبل (سال )۲۱۷۷بصورت برخط برگزار خواهد شد.
نحوه ثبت نام و ارسال آثار:

برای ثبتنام به نشانی  /https://yfo.icff.irمراجعه و فرم ثبتنام را تکمیل کنید
فایل اثر خود را به نام خود تغییر نام داده و در سایت بارگذاری و ارسال کنید
اگر امکان ارسال اینترنتی ندارید اثر را روی  DVDکپی کرده و نام و نام خانوادگی ،نام اثر و کد ثبتنام که
سایت به شما اعالم کرده را روی  DVDنوشته و آنرا به دبیرخانه المپیاد به نشانی زیر ارسال کنند.
 DVDمیبایست پیش از اتمام مهلت اعالم شده به دبیرخانه رسیده باشد.
گاهشمار:

 شروع ثبتنام :دوشنبه  ۱۲خرداد ۲۰۱۱ مهلت ثبتنام و ارسال آثار :چهارشنبه  ۲۱مرداد ۲۰۱۱ تاریخ اعالم راهیافتگان :سهشنبه  ۶مهر ۲۰۱۱ تاریخ برگزاری ۲۶ :تا  ۱۲مهرماه ۲۰۱۱نشانی دبیرخانه پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان:
تهران ،خیابان سی تیر ،کوچه شهید کامران صالح ،پالک  ،۲۰ساختمان شماره  ۱بنیاد سینمایی فارابی ،طبقه
اول ،دفتر المپیاد ،کد پستی۲۲۱۵۶۲۶۷۲۲ :
تلفن ۱۶۲-۹۹۸۲۶۷۶۶ :و ۱۶۲-۹۹۸۱۰۷۶۶
پست الکترونیکyfo@icff.ir :
سایت ثبتنامhttps://yfo.icff.ir :

اینستاگرام المپیاد@olymp.film.fe :

