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I.
Festival YouTopia je festival digitálnej kul-
túry organizovaný Malý Berlín, o. z. (Ulica 
Hospodárska 3617/93, 917 01, Trnava) v 
spolupráci s Nádvorie, o. z. (Štefánikova 4, 
917 01, Trnava).

II.
Na festivale YouTopia 2021 môžete súťažiť 
o ocenenie v kategóriách:

a. Najlepší slovenský videoklip (Súťaž 
slovenských videoklipov)

b. Najlepší slovenský študentský vide-
oklip (Súťaž študentských videokli-
pov)

Do súťažného programu festivalu môžu 
byť prihlásené len diela autorov, ktorí sú 
občanmi Slovenskej republiky alebo pôso-
bia v SR.

Do súťažného programu môžu byť zara-
dené len diela v trvaní do 10 minút, zve-
rejnené na ktorejkoľvek internetovej plat-
forme na zdieľanie videa (napr. YouTube, 
Vimeo), pre aktuálny ročník súťaže v období 
od 1. januára 2020 do 30. júna 2021.
Tohtoročná výzva na prihlásenie je otvo-

rená cez otvorenú výzvu zverejnenú na 
stránke www.youtopia.sk. Vlastníci premie-
tacích práv (ďalej len prihlasovatelia) môžu 
svoje videoklipy prihlásiť do 10. augusta 
2021. Prihlásenie je bezplatné.

III.
O predvýbere videoklipov rozhodujú orga-
nizátori festivalu v spolupráci s odbornou 
porotou, ktorej členovia môžu tiež nomi-
novať maximálne tri videoklipy do predvý-
beru. O užšom výbere rozhoduje porota 
v koordinácii organizátorov festivalu. Vide-
oklipy zaradené do užšieho výberu budú 
premietané v súťažnej sekcii festivalu.

IV.
Prihlasovatelia súhlasia, že videoklipy môžu 
byť počas predvýberu automaticky posu-
dzované a zaradené do súťaže slovenských 
videoklipov.

V.
Udelením súhlasu prihlasovatelia zároveň 
súhlasia s udelením premietacích práv 
organizátorom festivalu a so zverejnením 
fotografií a ukážok z videoklipov a s ich 
poskytnutím médiám na účely propagácie 
festivalu bez nároku na poplatok.



VI.
Prihlasovatelia nesmú odvolať videoklip 
z programu festivalu po tom, čo jeho uve-
denie oficiálne potvrdili prihlásením. Kópie 
videoklipov zaslané do súťaže nebudú 
vrátené a stávajú sa súčasťou festivalového 
archívu.

VII.
Prihlasovatelia sa riadia pokynmi týkajúcimi 
sa kópií vyžiadaných videoklipov, ktoré im 
budú doručené spolu s oznámením o zara-
dení videoklipu do programu festivalu. 
Kópie vyžiadaných videoklipov prihlasova-
telia zašlú potom, ako dostanú inštrukcie 
o ich formáte od organizátorov festivalu. 

Prihlasovatelia splnomocňujú Malý Berlín, 
o. z. zaradiť videoklip na online platformu 
(s predchádzajúcou dohodou o časovom 
limite a území), ak sa podujatie alebo časť 
podujatia musí konať online.

VIII.
Prihlasovateľom videoklipov v súťažnom 
výbere bude poskytnutá akreditácia na 
festival. O preplatení cestovných výdavkov 
a ubytovania rozhodujú organizátori festi-
valu individuálne podľa aktuálnych finanč-

ných možností festivalu.

IX.
Odborné poroty sa skladajú zo zástup-
cov kultúrneho života a kreatívneho prie-
myslu, predovšetkým v oblasti videa, filmu 
a hudby, teoretikov, publicistov, filmových 
a videoklipových tvorcov a producentov. 
Členom poroty nemôže byť autor vide-
oklipu zaradeného do súťaže v danom 
ročníku. Všetci členovia porôt sú zavia-
zaní mlčanlivosťou. Organizátori sa môžu 
zúčastniť zasadnutí porôt, ale nehlasujú. 
Poroty rozhodujú na základe nimi stanove-
ných kritérií. Poroty výsledky oznamujú na 
slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže. 
Poroty majú právo udeliť neštatutárne 
ceny, tzv. čestné uznania aj ďalším videokli-
pom.

X.
Vyplnením prihlášky a zaslaním videoklipu 
prihlasovatelia súhlasia s týmto štatútom 
a v ňom uvedenými pravidlami.


