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INFORMACJA PRASOWA 

 

KONKURS ZWIASTUNÓW PRZEPUSTKĄ NA 54.KFF  

 

Kraków, 11 marca 2014 – Rusza konkurs zwiastunów filmów zgłoszonych na 54. 
Krakowski Festiwal Filmowy, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca. 
Internetowe głosowanie trwa od 10 marca do 10 kwietnia, a zwycięski trailer będzie dla 
filmu, który promuje, przepustką na Festiwal. 

W lutym zakończony został nabór filmów na 54.edycję Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 
który odbędzie się w dniach 25 maja – 1 czerwca 2014 roku. Obecnie trwa selekcja tytułów, 
które zostaną zakwalifikowane do czterech festiwalowych konkursów, a w międzyczasie 
organizatorzy zapraszają twórców i publiczność do udziału w zabawie, w której stawką jest 
udział filmu w 54. Krakowskim Festiwalu Filmowym.   

Od 10 marca do 10 kwietnia na stronie www.krakowfilmfestival.pl trwa konkurs zwiastunów 
filmów zgłoszonych do tegorocznej edycji Festiwalu. Producent lub autor filmu nadesłanego 
do selekcji 54.KFF może zgłosić do konkursu trailerów zwiastun promujący tenże film. 
Zwiastuny poddane zostaną internetowemu głosowaniu publiczności, a trailer, który zbierze 
największą ilość głosów zagwarantuje filmowi, który promuje, miejsce w programie 
Festiwalu.  

- Z roku na rok dostajemy coraz więcej zgłoszeń, rośnie liczba tytułów wartych pokazania, a 
nasi selekcjonerzy mają bardzo trudne zadanie - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Festiwalu – 
W tym roku, poprzez konkurs trailerów chcielibyśmy zaprosić naszych widzów do udziału w 
procesie selekcji. Ten konkurs to dodatkowa furtka do programu 54.Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego.  

Konkurs odbywa się na stronie www.krakowfilmfestival.pl, gdzie poprzez formularz on-line 
autorzy mogą zgłaszać trailery, a widzowie oddawać głosy. Zwiastuny nie mogą być dłuższe 
niż 3 minuty i muszą posiadać napisy w języku angielskim. Tylko zwiastuny filmów już 
zgłoszonych do selekcji 54.KFF mogą brać udział w konkursie. Zgłoszenia zwiastunów 
przyjmowane są do 31 marca, głosowanie Internautów trwa do 10 kwietnia. 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie Festiwalu. Doniesienia 
festiwalowe o programie 54.edycji można śledzić na stronie internetowej Festiwalu 
www.krakowfilmfestival.pl oraz na profilach festiwalowych na portalach Facebook i Twitter. 

 

Informacji dotyczących konkursu udziela: 

Patrycja Czarny 
Tel. +48 668 142 047 
patrycja.czarny@kff.com.pl  
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Kontakt dla mediów: 

Anna E. Dziedzic 

PR manager 

anna.dziedzic@kff.com.pl 

Tel. 696 448 795 
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