WEDSTRIJDREGLEMENT F.M.F.
Art. 01 De raad van bestuur van FACINEB (Federatie van AmateurCINEasten van België) vzw organiseert via haar
website www.facineb.be een “Facineb 1 Minute Festival” (F.M.F.) voor Belgische amateurcineasten.
Art. 02 Komen in aanmerking voor deelname: amateurfilms in alle genres met een maximale duur van één minuut
(60 seconden), generieken en embleem inbegrepen. De gebruikte opname- en montageapparatuur speelt geen rol.
Commerciële of professionele films komen niet in aanmerking voor deelname, noch films in strijd met de moraal en de
goede zeden.
Art. 03 Iedere deelnemende auteur dient in orde te zijn met auteursrechten voor beeld en geluid en draagt hierin zelf
alle verantwoordelijkheid. Remakes van bestaande 1-minuutfilms zijn toegestaan, op voorwaarde dat geen
auteursrechten worden geschonden en een minimale eigen inbreng kan worden vastgesteld.
Art. 04 De originele dialoog/commentaar mag enkel in het Frans, Nederlands of Duits zijn. Er wordt
geadviseerd om:
- de Nederlands- en Duitstalige dialogen in het Frans te ondertitelen en
- de Franstalige dialogen in het Nederlands.
- Dubbele ondertiteling naar de twee andere Belgische landstalen kan ook.
Art. 05 Het aantal inschrijvingen per deelnemer is onbeperkt.
Art. 06 Voor iedere ingeschreven film dient een officieel inschrijvingsformulier volledig te worden
ingevuld via de website www.facineb.be, uiterlijk op maandag 15 mei, middernacht .
Art. 07 Het inschrijvingsgeld bedraagt 5,00 euro per film en moet vóór 15 mei, middernacht, zijn
overgeschreven op het rekeningnummer BE78 4775 6258 2186 van FACINEB vzw.
Art. 08 Na ontvangst van een geldig inschrijvingsformulier en het inschrijvingsgeld, ontvangt de auteur per e-mail
een inschrijvingsnummer en een e-mail adres waarnaar de film via WeTransfer kan worden gestuurd. Het verzenden
moet binnen 72 uur gebeuren na het verzenden van het inschrijvingsnummer.
Art. 09 De ingestuurde producties moeten aan één van de drie volgende technische voorwaarden
voldoen:
Ofwel mogelijkheid 1
Format H.264 / PAL FHD / 1920x1080 pixel (Widescreen 16:9) / Aspect Ratio: square pixel 1,0 / Frame rate: 25 fps /
Field order: progressive / Target bitrate : 24 Mbps / Maximum bitrate: 36 Mbps / Audio Codec: ACC / Sample rate 48
kHz / Channels: stereo / audio bitrate 192 kbps
Ofwel mogelijkheid 2
Format H.264 / PAL DV Widescreen / 1024x576 pixel (Widescreen 16:9) / Aspect Ratio: square pixel 1,0
/ Frame rate: 25 fps / Field order: progressive / Target bitrate : 6 Mbps / Maximum bitrate: 9 Mbps /
Audio Codec: ACC / Sample rate 48 kHz / Channels: stereo / audio bitrate 192 kbps

Ofwel mogelijkheid 3
Format MPEG2 / PAL / 1920x1080 pixel (Widescreen 16:9) / Aspect Ratio: square pixel 1,0 / Frame rate: 25 fps / Field
order: progressive / Bitrate encoding: VBR / Minimum bitrate: 4 Mbps / Target bitrate : 24 Mbps / Maximum bitrate: 36
Mbps / Audio Codec: MPEG Audio / Sample rate 48 kHz / Channels: 16bit stereo / audio bitrate 192 kbps
Afwijkende formaten worden niet ondersteund en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de
wedstrijd.
Art.10 De jury wordt aangesteld door de raad van bestuur van FACINEB vzw. Tegen hun beslissing is geen
verhaal mogelijk.
Art. 11 De jury bepaalt de film(s) die België zullen vertegenwoordigen op de World Minute Movie Cup (WMMC) van
UNICA (Union Internationale du Cinéma) in functie van het aantal aan België ter beschikking gestelde
inschrijfplaatsen. Dit jaar heeft UNICA plaats in Blansko (www.unica2018.cz) van 1 tot 8 september 2018. De auteur
van de winnende film geeft FACINEB vzw de toestemming om zijn film in te schrijven voor de WMMC van vrijdag
07/09/2018.
Art. 12 De bekendmaking van de uitslag gebeurt via de website www.facineb.be na 15 juni.
Art. 13 Facineb vzw kan, met de toestemming van de auteur vermeld op het inschrijfformulier, na het afsluiten van de
wedstrijd, de film publiek maken op haar eigen webstek of op een gespecialiseerde webstek (bijvoorbeeld YouTube,
Vimeo, ...). De auteur kan er ook voor kiezen om zelf zijn film te publiceren en ons de betreffende link te bezorgen.
Art. 14 Indien blijkt dat een film niet in overeenstemming is met het reglement, zal de jury, in
samenspraak met de raad van bestuur van FACINEB vzw, beslissen de film uit wedstrijd te nemen.
Art. 15 Met het indienen van het inschrijvingsformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met dit
wedstrijdreglement.
Art. 16 Gevallen, niet voorzien in dit reglement, worden behandeld door de raad van bestuur van FACINEB vzw. Tegen
haar beslissing is geen verhaal mogelijk.

Goedgekeurd op 20 februari 2017.
Bijgewerkt op 06 december 2017.

