FESTIVAL FYZIKÁLNYCH FILMOV
Nezisková organizácia P-MAT pripravuje druhý ročník súťažnej prehliadky žiackych filmov o fyzike
s názvom Festival Fyzikálnych Filmov. Na festivale sa premietnu krátke žiacke filmy o fyzike,
fyzikoch, fyzikároch alebo jednoducho filmy z fyzikálneho prostredia.

O festivale
Žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska ale aj zahraničia môžu svoj film prihlásiť na festival
do 28. apríla 2014. Prijímame všetky hrané, animované alebo dokumentárne filmy v maximálnej
dĺžke 7 minút. Filmy by mali byť nápadité, vtipné a aspoň trochu poučné. Najlepšie filmy vyberie
odborná porota a premietneme ich v rámci celodenného festivalu. Prihlásenie sa do súťaže ako aj
vstup na festival sú bezplatné.
Po festivale budú všetky súťažné videá voľne dostupné na internete, aby sa mohli zdieľať na
sociálnych sieťach a ďalej využívať. Veríme, že aj vďaka fyzikálnym filmom sa začne o fyzike
a prírodných vedách všeobecne viac hovoriť aj mimo školy.

Prečo to robíme?
Chceme zvýšiť záujem detí o fyziku a príbuzné vedné odbory.
Rozvíjame u nich kreativitu, prácu s informáciami a dávame im priestor na sebarealizáciu.
Umožníme žiakom lákavou, interaktívnou a hravou formou nadobúdať fyzikálne
vedomosti a ďalej ich zdieľať medzi rovesníkmi a širšou verejnosťou.

1. ročník
Do prvého ročníku Festivalu fyzikálnych filmov sa prihlásilo 97 filmov z toho sme 46 premietli
pred plnou sálou Kina Mladosť v Bratislave. Festivalu sa odhadom zúčastnilo približne 400
divákov. Filmy z festivalu majú na kanále Youtube ku dnešnému dňu cez 7000 pozretí.
Ako prebiehal celý prvý ročník môžete vidieť vo fotodokumentácii na www.fyzikalnefilmy.sk.

Ponuka partnerstva
Veríme, že s nami zdieľate záujem vychovávať mladých ľudí k samostatnému tvorivému mysleniu
a že spoločne nájdeme spôsob ako naštartovať obojstranne prospešnú spoluprácu.
Organizáciu celého projektu zabezpečujú dobrovoľníci a nadšenci bez nároku na odmenu.
S podujatím sú ale spojené aj finančné náklady, ktoré by sme chceli hradiť práve formou darov
a sponzoringu.
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Hľadáme partnerov pre materiálové alebo finančné pokrytie:
Ceny pre víťazov – 1000€
Občerstvenie počas festivalu pre hostí a verejnosť – 400€
Výroba marketingových predmetov (tričká, odznaky,...) – 300€
Tlač propagačných materiálov – 500€
Prenájom sály a techniky na premietanie – 600€
Poštovné a spotrebný materiál – 200€
Mediálny priestor

Partnerom ponúkame:
1) Komunikáciu o Vašom partnerstve na našich kanáloch
na našej webovej stránke www.p-mat.sk - milión zobrazení od spustenia v roku 2007
na našej Facebook stránke - viac ako 900 fanúšikov
na stránke fyzikalnefilmy.sk a na jeho Facebook stránke (cez 200 fanúšikov)
na všetkých propagačných materiáloch
2) Poďakovanie z javiska vrátane premietnutia loga spoločnosti na plátne.
3) Vaše logo bude uvedené na stránke portálu s videami v sekcii partneri
4) Možnosť venovať všetkým účastníkom darček alebo propagačný materiál
5) Možnosť prezentovať svoje logo umiestnením roll-up bannera v mieste festivalu
Fyzika sa často v očiach žiakov ale aj dospelých redukuje na ťažké vzorce alebo na nudných
vedcov v bielych plášťoch. My ale vieme, že to tak nie je. Objavte svet veľkých príbehov
a fascinujúcich objavov prostredníctvom fyzikálnych filmov.

S pozdravom,

Mgr. Dana Retová
riaditeľka P-MAT, n.o.
Kontakt: retova@p-mat.sk, 0905 862 557
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