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8. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum czeka na zgłoszenia!  
Nabór filmów do czterech konkursów Okiem Młodych potrwa do 30 czerwca 2022 roku 

 

Identyfikacja wizualna / Bękarty – studio graficzne  
 
Rozpoczął się nabór filmów do konkursów Okiem Młodych w ramach Świdnickiego Festiwalu Filmowego 
Spektrum! Do 30 czerwca młodzi filmowcy mogą zgłaszać swoje krótkie metraże w czterech sekcjach 
konkursowych, które zostaną zaprezentowane podczas 8. edycji festiwalu: 
 
Konkurs Okiem Młodych – Fabuła  
Konkurs Okiem Młodych – Dokument 
Konkurs Okiem Młodych – Animacja 
Konkurs Amatorski Okiem Młodych 
 
Konkursy Okiem Młodych: Fabuła – Dokument – Animacja są dedykowane twórcom do 35 roku życia. 
Konkurs Amatorski Okiem Młodych jest przeznaczony dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w 
świecie kina i krótkiego metrażu. Do konkursu amatorskiego mogą zgłaszać się jedynie autorzy filmów w 
wieku do 21 lat, nie będący studentami szkół filmowych. Długość filmów w każdej z kategorii nie może 
przekraczać 30 min.  
 
Laureatów wszystkich konkursów wybierze trzyosobowe Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele 
świata filmu i sztuki, wskazując w ten sposób, komu z reżyserów i reżyserek warto przyglądać się w 
najbliższych latach. Dodatkowo, podkreślając wyjątkowy, lokalny charakter festiwalu, filmy oceniać będzie 
również Jury złożone z członków świdnickiej społeczności..  
 
Zgłoszenia filmów przyjmowane są wyłącznie przez portal FilmFreeway: 
https://filmfreeway.com/spektrum 

https://filmfreeway.com/spektrum
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Więcej informacji o naborze i procesie selekcyjnym na stronie festiwalu: 
https://spektrumfestiwal.pl/zglos-swoj-film/  
i w wydarzeniu na Facebooku: https://tinyurl.com/SPEKTRUM2022 
 
Kontakt w sprawie zapytań dotyczących naboru i procesu selekcyjnego: 
Weronika Sowińska 
sowinska@wrocff.com.pl 
 
— 
 
Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum jest organizowany przez Wrocławską Fundację Filmową oraz 
Świdnicki Ośrodek Kultury i finansowany ze środków miasta Świdnica. 
 
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów dotyczących festiwalu za pośrednictwem strony oraz  
oficjalnych mediów społecznościowych:  
http://spektrumfestival.pl/. 
Facebook / https://www.facebook.com/SPEKTRUMfestiwal 
Instagram / https://www.instagram.com/spektrumfestiwal/ 
 
Kontakt dla mediów: 
Karolina Sienkiewicz | Public Relations 
sienkiewicz@wrocff.com.pl 
Tel: 600 271 634 
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