
 
 

„ Bekelės filmų festivalis 2014“ 
NUOSTATAI 

 
Renginys skiriamas automobilių ir motociklų bekelės sporto, turizmo bei laisvalaikio 
populiarinimui, įamžinant šios srities profesionalų bei mėgėjų įspūdžius filmuotoje 
medžiagoje. 
 
1. Festivalio organizatoriai: UAB „Travel 2 life“. Pašilaičių 14A-5, Vilnius. 
 
2. Festivalio laikas:  2014 m. gruodžio 6 d. Pradžia 10 val. 
 
3. Festivalio vieta:  
UAB Forum Cinemas.  Kino teatras „Coca-cola Plaza“. Savanorių pr.7, LT-03116 Vilnius 
 
4. Festivalio temos: 
Pateikti filmai festivalyje varžysis 3 temose. 

1. Bekelės turizmas 
2. Bekelės sportas 
3. Bekelės laisva tema 

 
5. Festivalio dalyviai  
Dalyvauti festivalyje gali visi, pateikę festivalio reikalavimus atitinkančius filmus (dalyvių 
profesija ir amžius neribojamas).  
Vienas autorius gali pateikti ne daugiau 1 filmo į kiekvieną temą. Dalyvių skaičius 
ribojamas organizatorių, atsižvelgiant į festivalio nuostatų 6 ir 7 punktų vykdymą.  
 
6. Festivalio sąlygos: 
Filmų trukmė kiekvienoje temoje iki 30min.  
Vaizdo glaudinimo formatas H.264/MPEG4.  
Filmo kalba (arba titrai): lietuvių, rusų, anglų. 
 
Festivalio organizatoriams pateikti techniškai tvarkingus filmus USB atmintinėje (2 
kopijos) arba siunčiant į ftp. (ftp prisijungimo informacija dalyviui bus atsiųsta po 
registracijos). Failo pavadinime turi būti nurodytas filmo pavadinimas ir autoriaus vardas 
bei pavardė.  Organizatoriai pasilieka teisę atmesti nuostatų neatitinkantį filmą arba 
perkelti tam tikrą filmą į jam labiau tinkamą temą.  
 
Pasirašydamas dalyvio anketoje, dalyvis patvirtina, kad visa pateikta medžiaga yra jo 
nuosavybė ir sutinka, kad medžiaga bus naudojama festivalio populiarinimui.  
Filmo autorius patvirtina jog turi visas reikiamas teises viešam pateikto filmo 
demonstravimui „Bekelės filmų festivalyje 2014” ir prisiima visą atsakomybę dėl trečiųjų 
šalių pretenzijų dėl Autorinių ir Gretutinių teisių.  



 
 

 
 
Užpildytą festivalio dalyvio anketą privaloma pateikti iki 2014 spalio 15 d. 
 
Festivalio dalyvis kartu su dalyvio anketa turi pateikti nuorodą internete (youtube.com, 
vimeo.com) su reigistruojamo filmo anonsu (trailer, iki 3 min) iki 2014 spalio 15 d.  
Filmo kopijos privalo pasiekti organizatorius iki 2014 m. lapkričio 15 d.  
 
Dalyvio anketą ir nuorodą su filmo anonsu pateikti elektroniniu paštu: 
audrius@bastunas.lt.  
 
USB atmintinę siųsti: UAB „Travel 2 life“, Pašilaičių 14A-5, Vilnius LT-06113. 

 
 7. Vertinimo kriterijai: 
1. Adekvatumas temai. 
2. Filmo meninis apipavidalinimas. 
3. Originalus temos atskleidimas. 
4. Filmo techninė kokybė. 
5. Filmo muzikinis takelis. 

 
8. Nugalėtojų nustatymas, apdovanojimai 
Filmus vertins festivalio žiuri ir festivalio žiūrovai.  
Festivalio žiuri kiekvienoje temoje išrinks po vieną geriausią filmą, laurуatą. 
Žiūrovai taip pat turės galimybę pareikšti savo nuomonę ir išrinkti jiems labiausiai patikusį 
filmą. 
 
Geriausi filmai bus apdovanoti rėmėjų dovanomis, festivalio taurėmis. 
Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti specialia festivalio atributika, diplomais.  

 
9. Organizacinis komitetas:  

  Org. komiteto pirmininkas     Audrius Sutkus     +370 698 31776  audrius@bastunas.lt  
  Projekto koordinatorius        Vitoldas Milius     +370 659 00555   vitoldas@milius.lt   
  UAB “Travel2life” direktorė Vaida Balčiūnienė +370 687 73005  info@travel2life.lt  

Video tech. koordinatorius   Vaidas Virbalas     +370 652 36041  vaidas@zmail.lt  
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