1. OZNÁMENÍ

Dovolujeme si Vás oslovit jménem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. MFF UK se rozhodla poněkud netradičně podpořit studenty, kteří projevují
zájem o matematiku, fyziku a informatiku. Uvědomujeme si totiž, že v poslední době zájem o
vědu z řad studentů ubývá. Dnešní společnost upřednostňuje bohužel jiné obory. Právě
z tohoto důvodu se MFF UK odhodlala k celkem odvážnému kroku, který ovšem může být
nemalým přínosem pro nás všechny. Tudíž i pro Vaši školu.

MFF UK vyhlásila v rámci oslav 60 let vzniku soutěž filmových snímků s názvem
MFF UK FilmFest 2012 (dále jen FilmFest) s tematikou z oblasti matematiky, fyziky (vč.
tvorby experimentu) a informatiky (vč. počítačové animace a grafiky), zvláště pro studenty
ZŠ a SŠ. Hlavním cílem a účelem FilmFestu je zejména podpořit amatérskou produkci
krátkých filmů ve zmiňované oblasti. Soutěžní snímky mohou být například záznam
netradičního experimentu nebo jevu, hraný film/dokument (vč. historické tématiky),
animovaný film/dokument apod. Vstup i přihlášení na FilmFest je samozřejmě zdarma. MFF
UK dokonce nabídne autorům (vč. jejich doprovodu, např. vyučujícícho) zdarma
ubytování.

Termín přihlášení snímku pro autory/instituce je do 29. dubna 2012. Datum konání
akce

je

15.

a

16.

června

2012.

Více

informací

se

můžete

dozvědět

na:

http://filmfest.mff.cuni.cz/ a v přiloženém letáčku.

S festivalem je samozřejmě spjato též ocenění nejlepších snímků. Mezi cenami
pro autory se nacházejí např. ultrabooky, netbooky, ceny pro instituce budou např. sady
kvalitních multimetrů, sportovní vybavení do škol, školní vstupenky do vědeckých zábavních
center a kin, programovatelné stavebnice pro výuku informatiky, dataprojektory pro použití
ve školách, sety bezdrátových klávesnic a myší do školních učeben apod.

MFF UK FilmFest 2012 …
•

Přijímá filmy z ČR a SR s tematikou z oblasti matematiky, fyziky (vč. tvorby
experimentu) a informatiky (vč. počítačové animace a grafiky).

•

Je určen převážně pro prezentaci amatérských snímků, zejména od studentů ZŠ a
SŠ, s přesahem pro amatérské i profesionální tvůrce bez omezení věku.

•

Zdarma přihlášení i ubytování pro soutěžící, vč. doprovodu (např.
vyučujícího)!

•

Udělí ceny za nejlepší snímky, ceny za autorský přínos, ceny pro instituce (vč. cen
pro kolektivy autorů), ceny pro mladé vědátory (určené pro tvůrce mladší 15 let),
Zvláštní cenu poroty a Diváckou cenu.

•

Vstup na projekce zdarma i pro návštěvníky festivalu (například další studenty
školy).

•

BONUS: pro soutěžící vstup zdarma na doprovodné akce: společenský večer,
debata filmových tvůrců a rockfest studentských skupin.

Jistě si všichni uvědomujeme, jak důležitá je podpora aktivit našich studentů. Akce
MFF UK FilmFest 2012 může přinést užitek nejen Vašim studentům, ale i Vaší škole.
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Fotografie místa konání MFF UK FilmFestu 2012:

Vchod do hlavní festivalové budovy „T“
Matematicko-fyzikální fakulty UK

Parková úprava areálu MFF UK.

Venkovní atrium u promítacích sálů festivalu.

Jeden z promítacích sálů festivalu.

Vnitřní atrium v okolí promítacích sálů – 1.
patro.

Vnitřní atrium v okolí promítacích sálů –
přízemí.

Ukázky www stránek festivalu a propagačního letáčku:

