Reglement BRACINA-wedstrijd 2020-2021 *
Als gevolg van de heersende coronamaatregelen werd de wedstrijd van 2020 uitgesteld. Deze zal
gecombineerd worden met de wedstrijd van 2021 en zal niet in een zaal voor publiek plaats hebben maar virtueel. Hiertoe dienen alle deelnemende films voor 15/04/2021 op YouTube gezet te
worden.
Art. 1 - De deelname aan de door BRACINA ingerichte provinciale wedstrijd is gratis.
Art. 2 - De wedstrijd staat open voor alle BRACINA-leden die voldoen aan onderstaande
voorwaarden:
a) zij dienen in orde te zijn met hun BRACINA-lidmaatschap van het lopende jaar
b) leden die lid zijn van meer dan één club kunnen alleen via de club waar ze het BRACINAlidgeld betalen, deelnemen aan de provinciale wedstrijd.
c) Een coproductie kan slechts via één club deelnemen aan de provinciale wedstrijd.
Art. 3 - De films kunnen slechts deelnemen aan de provinciale wedstrijd als zij in de periode die loopt
sinds de vorige BRACINA-wedstrijd, minimum 70% behaald hebben op de clubwedstrijd.
De clubs zijn verantwoordelijk voor de selectie van ingezonden films en sturen de uitslag van de
clubwedstrijd naar het BRACINA-secretariaat.
Volgende leden kunnen deelnemen aan de wedstrijd :
- alle via een club aangesloten BRACINA-leden.
- alle BRACINA-leden die niet via een club zijn aangesloten. Zij dienen een preselectie te ondergaan en betalen hiervoor € 15,00.
- alle BRACINA-leden waarvan de club geen wedstrijd organiseert. Zij dienen ook deel te nemen
aan deze preselectie maar betalen hiervoor geen bijdrage
Deze preselectie zal voor 20/04/2021 plaats hebben. Over deze preselectie wordt niet vooraf gecorrespondeerd en tegen de genomen beslissing is geen beroep mogelijk.
Art. 4 - aan de drie hoogst gekwoteerde films wordt een prijs toegekend.
Art. 5 - De voorgestelde films moeten voor strikt persoonlijke en/of culturele doeleinden gemaakt zijn
(geen commerciële films). Zij mogen in geen geval politiek geïnspireerd zijn of in strijd met de moraal en de goede zeden.
Indien de film gevoelige beelden bevat zal de maker dit meedelen bij de inschrijving.
Art. 6 - Het opnemen in de film van gekopieerde beelden is toegelaten mits bronvermelding in de generiek. Deze beelden mogen in geen geval de overhand krijgen in de film. De Raad van Beheer heeft
het recht een film op te vragen voor nazicht.
Art. 7 - Reeds behaalde wedstrijdresultaten en erkenningen of gebruikte apparatuur, mogen niet in de
film vermeld worden.
Art 8 - Dialogen en/of begeleidende commentaar mogen enkel in een vreemde taal of in het dialect
zijn wanneer zij in het Nederlands worden ondertiteld.
De generiek (behalve de titel van de film) moet verplicht in het Nederlands zijn.
Art. 9 - De titel en de reële projectietijd van de film moeten nauwkeurig overeenstemmen met deze
opgegeven bij de inschrijving van de wedstrijd. Indien de projectietijd die opgegeven werd bij de
inschrijving niet overeen stemt met de werkelijke tijd, dan zal deze aangepast worden volgens de projectieduur van de film op YouTube.
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Art. 10 - De inschrijving van de films voor de wedstrijd van 2020 blijft behouden. Hiervoor is geen
nieuwe inschrijving vereist. Deze films moeten wel op YouTube geplaatst worden en de link naar
YouTube dient voor 15/04/2021 toegezonden te worden aan het BRACINA-secretariaat.
De inschrijvingslijst van 2020 wordt aangevuld met de nieuwe inschrijvingen van films die geselecteerd werden op een latere clubwedstrijd. Deze nieuwe films kunnen gewoon ingeschreven worden
via een email naar het BRACINA-secretariaat (bracina.secr@hotmail.com) met duidelijke opgave van
de titel, de maker(s), de club, de duurtijd, het genre (fictie of non-fictie) en de link naar YouTube
waar de film kan bekeken worden (zie ook punt 5, 2de alinea van dit reglement).
De inschrijvingen van de nieuwe films dienen ten laatste op 15/04/2021 op het secretariaat toe te komen (de films die een preselectie moeten ondergaan dienen wel in te schrijven voor 01/04/2021).
Na afsluiting van de inschrijvingen zal er aan iedere club, per e-mail, een lijst toegezonden worden
met de titels van de ingeschreven films, de naam van de maker(s), de duur van de film, het genre, de
club en de link naar YouTube.
Art. 11 - Door zijn inschrijving verklaart de maker in orde te zijn op gebied van auteursrechten (hij/zij
alleen is hiervoor verantwoordelijk, BRACINA kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld). Hijzelf staat in voor de verzending van de eventuele cue-sheets naar de betrokken instanties.
Art 12 - Aan de hand van de inschrijvingen zal een lijst opgesteld worden in alfabetische volgorde op
naam van de maker (indien meer dan een maker geldt de eerst opgegeven naam). Indien hij/zij meer
dan een film ingeschreven heeft, gebeurt de onderliggende volgorde alfabetisch op de titel.
Deze lijst zal aan de juryleden bezorgd worden alsook aan de clubafgevaardigden, die ze dan verder
dienen door te spelen aan de leden van hun club.
Deze lijst zal ook op de BRACINA-website gepubliceerd worden.
De films moeten minstens tussen 01/05 en 15/06/2021 op YouTube te bekijken zijn.
Art 13 - De jury zal bestaan uit 3 ervaren personen die geen lid zijn van BRACINA of van een bij
BRACINA aangesloten club. Zij mogen niet aan een deelnemende film meegewerkt hebben.
Zij zullen geen verslag meer geven (desgevallend wel een speciale vermelding) maar alleen nog een
kwotering, die zij ten laatste tegen 15/06 aan het BRACINA-secretariaat zal doorgeven.
Aan de hand van deze punten zal een klassement opgemaakt worden. Dit klassement, alsook de behaalde punten, blijven geheim tot na de galaprojectie.
Bij gelijke punten in het klassement zal volgende procedure worden toegepast :
- voor de 3 hoogst geklasseerde films beslist de jury over de definitieve volgorde.
- andere ex-aequo’s worden vermeld in alfabetische volgorde van de titel.
Art. 14 - Een galaprojectie zal (voor zover corona dit zal toelaten) voor publiek plaats hebben op
20/11/2021 in het Kasteel La Motte te St.-Ulriks-Kapelle.
Tijdens deze galaprojectie zullen de films met de hoogste kwotering vertoond worden tot de voorziene
projectieduur volzet is.
De projectie gebeurt niet in volgorde van de behaalde uitslag maar zal door loting bepaald worden. De
lijst van de films die zullen vertoond worden, wordt niet bekend gemaakt.
Indien een film een speciale vermelding heeft gekregen van de jury, dan wordt dit wel voor het begin
van de projectie medegedeeld. Hieraan is geen prijs verbonden.
De proclamatie en de uitreiking van de prijzen aan de laureaten zal op het einde van de galaprojectie
gebeuren, gevolgd door een receptie.
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Art 15 - Ten laatste op 01/11/2021 dienen de nieuwe films, die niet ingeschreven waren voor de wedstrijd van 2020, aan Willy Bollyn bezorgd te worden, hetzij per post (USB-stick of SD-kaart), hetzij
via WeTransfer of iets dergelijks (willy.bollyn@telenet.be) - de films die ingeschreven waren voor de
wedstrijd van 2020 zijn reeds in zijn bezit en moeten dus niet meer ingeleverd worden.
In geval van USB-stick of SD-kaart moet elke film op een aparte beelddrager staan waarop ook niets
anders mag staan. Iedere beelddrager moet indien mogelijk tegen wissen beveiligd zijn.
Bij films, afgeleverd als een bestand, moet de bestandsnaam overeenkomen met de titel van de film.
Elke film dient verplicht voorzien te zijn van een zwarte startstrook van minimum 5 seconden.
Nota : de (nieuwe) films moeten bij Willy Bollyn ingeleverd worden omdat er in de projectiezaal van
La Motte geen internetontvangst is zodat er niet rechtstreeks vanuit YouTube kan geprojecteerd worden (en zelfs indien dit toch mogelijk zou zijn, is hierbij de projectiekwaliteit niet gegarandeerd).
Art. 16 - Tijdens de galaprojectie zal eenzelfde scherm, eenzelfde klankinstallatie en eenzelfde projector worden gebruikt voor alle films. Deze worden bediend door de projectieverantwoordelijke aangeduid door de Raad van Bestuur.
Art 17 - Alle prijzen moeten persoonlijk afgehaald worden. Bij belet kan een cineast een afgevaardigde aanduiden. Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van BRACINA.
Art 18 - Gevallen niet voorzien in onderhavig reglement worden behandeld door het dagelijks bestuur
van BRACINA. Tegen haar beslissing is geen verhaal mogelijk.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van onderhavig reglement.

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en zal strikt worden toegepast.
Goedgekeurd na overleg met de verschillende clubafgevaardigden en de Raad van Beheer zoals bepaald op de vergadering van 14/01/2021.

* Nota : art. 13 en 14 werd licht aangepast.

