A család öröme - filmpályázat fiataloknak
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 2017-es Katolikus
Társadalmi Napok (KATTÁRS) kapcsán filmpályázatot hirdet.
A pályázat címe: A család öröme.
Pályázók köre
16–35 éves fiatalok pályázhatnak legfeljebb 1 pályaművel:
 amatőr alkotók vagy alkotóközösségek (akik felsőfokú filmes képzésben még nem
vettek részt) vagy
 jelenleg filmes képzésben tanuló hallgatók
A pályázatra az alábbiakban megjelölt témákban várnak 3–15 perc időtartamú kisfilmeket.
A pályázat célja a családbarát szemléletformálás olyan filmek által, amelyek motiválhatnak,
segítséget adhatnak a párválasztáshoz, az elköteleződéshez, a családtervezéshez. További témák:
a családban való boldog élet, mit tanultam édesapámtól/édesanyámtól, a hit és az ünnepek
megélése a családban, megbocsátás-újrakezdés, kihívások, elmagányosodás a családban, hogyan
kovácsol össze bennünket a digitális média, a válás megelőzése, jegyességünk története, az
igaz(i) férfi/nő, gyermekvállalás, örökbefogadás, a generációk sikeres együttélése, a
gyermeknevelés, a családok épségének társadalmi szerepe.

Célunk továbbá, hogy a fiatal alkotókat a keresztény média világában bemutassuk, filmjeiket
az interneten, más fórumokon és a rendezvény ideje alatt is megosszuk a közönséggel.
Technikai követelmény
A filmalkotást DVD adathordozón, Full HD minőségben (1920x1080), AVCHD tömörítéssel,
MP4 formátumban, 16:9 képarányban kérjük.
Jelentkezés
 kitöltött és kézzel aláírt nevezési lap e-mailben (szkennelve) való megküldésével
 A. online: egy vimeo private link segítségével küldjék el nekünk a filmet a
caritasinveritate@katolikus.hu email-címre a lehető legjobb minőségben MP4
kiterjesztésben vagy
 B. postán: a filmeket DVD lemezen is be lehet küldeni (amennyiben nem online
szeretné a pályázó) a rámásolt MP4 fájllal.
 A küldött fájl neve egyértelműen tartalmazza a film rendezőjének nevét és a film
teljes címét!
Nevezési díj nincs! A nevezési lap letölthető a www.kattars.hu/filmpalyazat oldalról.
A fent felsoroltak megléte feltétele a sikeres pályázatnak.
A nevezési lap és a pályamunkák beküldésének határideje: május 30.
Beküldés vagy személyes benyújtás helye:
Caritas in Veritate Bizottság 1068 Bp. Városligeti fasor 42.
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A levélben is kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, e-mail, telefon és postai
elérhetőségét.
A pályamunkákat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a
PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által képviselt szakmai zsűri bírálja el.
Díjazás:
 1. díj összege: 150 000 Ft
 2. díj összege: 100 000 Ft
 3. díj összege: 50 000 Ft
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2017. június 15.
Budapest, 2017. április 20.
Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának
elnöke
Fodor György, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja
További felvilágosítás: Borhidán E. Bernadett
Mobil: 0630-638-5449
E-mail: caritasinveritate@katolikus.hu
Web: www.kattars.hu/filmpalyazat
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