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INFORMACJA PRASOWA 

NABÓR NA 52. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY DO 10 LUTEGO 

Kraków, 18 stycznia 2012 – 10 lutego mija termin zgłaszania filmów na 52. edycję 

Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który w tym roku odbędzie się w dniach 28 maja 

do 3 czerwca. Data zamknięcia naboru dotyczy filmów zrealizowanych po 31 sierpnia 

2011 roku. Na filmy, które powstały przed tym terminem organizatorzy festiwalu 

czekali do 30 listopada 2011 roku.  

Krakowski Festiwal Filmowy prezentuje filmy dokumentalne, animowane i fabularne w 

trzech sekcjach konkursowych: 

1. Konkursie polskim, do którego mogą być zgłoszone filmy zrealizowane w Polsce, o 

czasie trwania: 

* filmy dokumentalne – do 60 min., 

* filmy dokumentalne – powyżej 60 min., 

* filmy animowane – do 30 min., 

* filmy fabularne – do 30 min. 

2. Międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych, do którego mogą być 

zgłoszone filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 min. 

3. Międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych, do którego mogą być 

zgłoszone filmy dokumentalne o czasie trwania: 

* od 30 do 60 min. – dokument średniometrażowy, 

* powyżej 60 min. – dokument pełnometrażowy. 

Wymóg polskiej premiery filmu dotyczy jedynie zgłoszeń do międzynarodowego konkursu 

filmów dokumentalnych. W przypadku pozostałych konkursów: polskiego oraz 

międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych organizatorzy festiwalu nie 

stawiają zgłaszanym filmom takiego wymogu. Pierwszeństwo w selekcji do tych sekcji 

konkursowych będą miały jednak filmy, które nie były dystrybuowane w polskich kinach 
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oraz nie zostały zaprezentowane na żadnym festiwalu odbywającym się przed kolejną, 52. 

edycją Krakowskiego Festiwalu Filmowego.  

Organizatorzy festiwalu przypominają, że polscy producenci mogą zgłaszać filmy tylko do 

konkursu polskiego. Spośród zgłoszonych filmów komisja selekcyjna wybierze tytuły, które 

będą uczestniczyć w konkursach międzynarodowych. 

Szczegółową informację na temat zasad naboru oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć 

na stronie internetowej festiwalu: www.krakowfilmfestival.pl 

Jak co roku i tym razem najstarszemu polskiemu festiwalowi filmowemu towarzyszyć będą 

Krakowskie Targi Filmowe (od 29 maja) oraz pitching Dragon Forum (tym razem w dniach 

od 31 maja do 4 czerwca).  
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