
 

FAQ -  Zgłoszenia  

1. Jak mogę zgłosić filmy na Short Waves Festival? 

Short Waves Festival przyjmuje zgłoszenia wyłącznie przez platformę FilmFreeway.  
Utworzenie konta na portalu FilmFreeway jest darmowe. Opłaty są pobierane 
wyłącznie przez system PayPal przy zgłaszaniu filmu. Short Waves Festival nie 
przyjmuje zgłoszeń w żaden inny sposób. 

2. Czy muszę założyć konto na FilmFreeway, by zgłosić film? 

Tak. Utworzenie konta na FilmFreeway zajmuje kilka minut i jest darmowe. 

3. Czy istnieją ograniczenia formalne przy zgłaszaniu filmów? 

Jedynym ograniczeniem formalnym zgłaszanych filmów jest czas - Short Waves 
Festival nie przyjmuje filmów powyżej 30 minut. Projekty nie są jednak limitowane w 
żaden inny sposób.  Wolność języka filmowego jest dla nas priorytetem - 
akceptujemy wszystkie rodzaje filmowe: animacje, dokumenty, fabuły, teledyski, filmy 
tańca, video-art, eksperymenty i formy hybrydowe.  

4. Czy mogę zgłosić więcej niż jeden film? 

Tak, jeśli film spełnia wszystkie inne wymagania istnieje możliwość zgłoszenia więcej 
niż jednego filmu. 

5. Czy istnieją opłaty przy zgłaszaniu filmu? 

Tak, każda kategoria konkursowa wymaga opłaty zgłoszeniowej. Jej wysokość 
zależy od rodzaju konkursu i daty zgłoszenia. Więcej informacji na stronie 
Filmfreeway.  

6. Czy mój film może być produkcji innej niż polska?  
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Aby zostać przyjętym do Konkursu Polskiego lub Konkursu Polskich Filmów 
Eksperymentalnych, film musi zostać wyprodukowany w Polsce. Istnieje jednak 
możliwość, by zgłosić film koprodukcji polskiej. W Konkursie Międzynarodowym, 
Urban View oraz Dances with Camera przyjmujemy produkcje z całego świata. 

7. Mój film nie posiada napisów angielskich. Czy nadal mogę zgłosić film? 

W komitecie selekcyjnym Short Waves Festival pracują również osoby 
nieposługujące się językiem polskim, dlatego napisy angielskie są wymagane. 

8. Jestem studentem_ką - czy mogę zgłosić film? 

Tak, jeśli film spełnia wszystkie inne wymagania istnieje możliwość zgłoszenia filmu 
przez studenta_kę.  

9. Jestem amatorem - czy mogę zgłosić film? 

Tak, jeśli film spełnia wszystkie inne wymagania istnieje możliwość zgłoszenia filmu 
przez twórcę niezwiązanego profesjonalnie z branżą filmową.  

10. Nie mam funduszy na zgłoszenie filmu. Czy mogę otrzymać zniżkę lub 
możliwość darmowego zgłoszenia filmu? 

Zwolnienie z opłaty zgłoszeniowej jest dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach i każda prośba o zwolnienie jest traktowane indywidualnie. Prośby o 
otrzymanie kodu zniżkowego prosimy kierować na competitions@shortwaves.pl 

11. Mój film nie jest ukończony - czy mogę zgłosić film? 

Tak, film będzie zakwalifikowany. Jeśli filmowi brakuje kilku elementów postprodukcji 
np. sound mixu czy color gradingu, należy zaznaczyć to przy zgłaszaniu filmu. 
Proszę jednak pamiętać o deadlinie wysyłki pliku filmowego - do tego czasu film musi 
zostać ukończony. 

12. Zgłaszałem_am swój film w zeszłym roku. Czy mogę zgłosić go jeszcze raz? 

Filmy zgłoszone na poprzednią edycję festiwalu nie będą poddawane ocenie.  

13. Czy Short Waves Festival wymaga premiery światowej? 

Polityka festiwalu nie uwzględnia konieczności premiery światowej lub 
międzynarodowej. Przyjmujemy i prezentujemy filmy wyświetlane na innych 
festiwalach lub platformach online. 



14. Deadline powiadomienia o wynikach selekcji minął, a ja nie otrzymałem_am 
informacji. Gdzie mogę zwrócić się o pomoc? 

Jeśli informacja nie trafiła bezpośrednio na maila, prosimy o sprawdzenie skrzynki 
SPAM, a także naszej strony internetowej oraz Facebooka. W przypadku 
nieznalezienia informacji o oficjalnej selekcji, prosimy o kontakt na 
competitions@shortwaves.pl. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursowym, który dostępny jest tutaj.  
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda praca komitetów selekcyjnych i na co 
zwracamy uwagę przy ocenie filmów, pobierz ten dokument.  
W razie pytań, które nie pojawiły się na stronie, prosimy o kontakt na 
competitions@shortwaves.pl. 
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