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DEFINITIE
Artikel 1
Onder een vakantiefilm wordt verstaan een film die zich kenmerkt door één
of meerdere van de volgende aspecten:
- de wijze van besteding van een reis of vakantie;
- een persoonlijk verslag van een reis of een vakantie;
- reportage, documentaire, docudrama of mix daarvan over evenementen,
gebeurtenissen of belevenissen tijdens de vakantiereis. Uitgangspunt is dat
het onderwerp raakvlak heeft met cultuur, folklore, ambacht of volksaard.
DEELNAME
Artikel 2
1. De toegestane bestandsformaten zijn: mp4 of MOV, codec H264.
De film dient via Wetransfer opgestuurd te worden o.v.v. naam maker,
naam club, naam film, lengte film en korte omschrijvende tekst (max 3
regels). De e-mailadressen worden via een bevestigingsmail toegestuurd
bij aanmelding.
2. De film mag het formaat SD of full HD hebben.
3. De beeldverhouding mag 4:3 (SD) of 16:9 zijn.
4. De deelnemende films moeten voldoen aan elk van de volgende
voorwaarden:
a. De film is gemaakt door een lid van ZH’12.
b. De film heeft een maximale lengte van 15 minuten.
c. De film voldoet aan de definitie van een vakantiefilm.
d. Voor en na de film is enkele seconden zwart toegevoegd.
e. De film heeft niet eerder aan dit festival deelgenomen.
f. De film dient uiterlijk op 10 juli 2022 schriftelijk aangemeld te zijn
door het clubbestuur volgens de bekend gemaakte instructies.
g. De film dient uiterlijk 5 augustus 2022 ontvangen te zijn.
h. De film bevat geen opnamen van professionele films of televisieuitzendingen, behoudens fragmenten hieruit, indien deze, naar het
oordeel van het bestuur van ZH’12, beperkt en strikt functioneel
zijn toegepast.
i. De inzender van de film vrijwaart het bestuur ZH’12 tegen
aansprakelijkheid van beeldmateriaal waarvan niet is aangetoond
dat de maker hier toestemming voor heeft gekregen.

TOELATING
Artikel 3
1. Elke aangesloten club mag meedoen met één vakantiefilm.
2. De film wordt door het bestuur van de club geselecteerd.
3. De maker dient op het festival aanwezig te zijn. Indien de maker niet
aanwezig is wordt de film niet vertoond.
PROJECTIE
Artikel 4
1. De projectie wordt verzorgd door personen, die door het bestuur van
ZH’12 zijn aangewezen.
2. De films worden van tevoren door het projectieteam getest op juiste
weergave en gecontroleerd op de festivalvoorwaarden.
PRIJZEN
Artikel 5
1. Er wordt alleen een zaalprijs uitgereikt, te weten een reischeque van 150
euro.
2. Het stemformulier is alleen geldig als er één film op is ingevuld en dit
eenduidig is.
3. Indien er meerdere films zijn met het hoogste aantal stemmen vindt
herstemming plaats tussen deze films.
4. De prijs wordt toegekend aan de film met de meeste geldig uitgebrachte
stemmen.
BESLUIT
Artikel 6
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van
ZH’12.
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