
Kaakonpiirin elokuvakilpailu 2015 

Lappeenrannassa, Hotelli Scandic Patria, Kauppakatu 21 

lauantaina 21.3.2015 klo 11.30 alkaen. 
 
Kaakonpiirin elokuvakilpailun 2015 voittajat julkaistaan la 21.3.2015 Scandic Patrissa. Tilaisuuteen 
on kaikilla vapaapääsy. Tilaisuus aloitetaan ruokailulla, hinta 20 € / hlö, sisältää salaatti- ja 
keittobuffet, kaksi pääruokaa, kahvi/tee + pieni makea. Maksu suoritetaan ennakkoon järjestävän 
seuran tilille 6.3. mennessä tai paikanpäällä käteisellä. Tilaisuus jatkuu elokuvien katselulla ja 
väliajalla kahvitarjoilu. Tilaisuuden lopuksi jaetaan palkinnot ja räpsitään valokuvat. Tilaisuus 
loppuu n. klo 16. Liitteenä osallistumislomake ja maksuohjeet. 
 
Kilpailuun osallistuminen 
 
Kilpailusarjat: 
A-sarja, avoin sarja: Ammattilaiset ja muissa kilpailussa aiemmin palkitut. 
B-sarja, aloitussarja: Aikaisemmin palkitsemattomat harrastajat. 
C-sarja, nuoret alle 25-vuotiaat: Kaikkien elokuvan tekijöiden tulee olla alle 25-vuotiaita. 
D-sarja, minuuttisarja: Esityksen enimmäiskesto 1 min, tähän voivat osallistua kaikki halukkaat. 
E-sarja, Dokumenttielokuvat: Avoin sarja kaikille. 
 
Erityisesti huomioitava kisatöiden osalta: 
- D-sarjaa lukuun ottamatta sarjojen maksimipituus on enimmillään 25 min. 
- Kaakonpiirin kilpailuun aiemmin osallistuneita kilpailutöitä ei hyväksytä uudelleen kilpailuun mukaan. 
- Elokuvan formaatti suoraan käynnistyvä DVD tai Bluray levy, levyllä vain yksi työ. 
 
Osallistumismaksut: A,B ja E- sarjoissa 15 €, C-sarjassa 10 € ja D-sarjassa 5 € 
Maksu suoritetaan 6.3.2015 mennessä Lappeenrannan Filmi- ja Videokuvaajat ry:n tilille. 
 
Osallistu kilpailuun lähettämällä kilpailutyösi ja osallistumislomake ala olevaan osoitteeseen 
6.3.2015 mennessä: 
Tauno Lakkala 
Savonkatu 39 as 2 
53100 Lappeenranta 
 
Elokuvakilpailuun voivat osallistua kaikki, jotka kuuluvat johonkin Kaakon piirin yhdistykseen.  

Haminan seudun elokuvaajat ry 

Kotkan elokuvaajat ry 

Kouvolan Videokuvaajat ry 

Lappeenrannan Filmi- ja Videokuvaajat ry 

Lahden Videokuvaajat ry 

Vuoksen Videokerho ry 

Mikkelin Harraste-elokuvaajat ry 

Myllykosken videokuvaajat ry

 

TERVETULOA! 

Lappeenrannan Filmi- ja Videokuvaajat ry 

Tauno Lakkala, puheenjohtaja 

 

 

 



 

 

Osallistumislomake 

Elokuvan nimi _____________________________ 

Sarja, johon osallistuu  __ A 15 €      __ B 15 €      __  C 10 €     __ D 5€      __ E 15€ 

Esityksen kesto _____ min 

Tekijän nimi ja yhdistys __________________________________________________________ 

Tekijän yhteystiedot ___________________________________    puh._________________ 

Sähköposti  ___________________________________ 

 

Tapahtuma ja ruokailu 

Osallistun tapahtumaan           ilmainen sisäänpääsy 

Osallistun ruokailuun       20 €   

Rajoituksia ruokavaliossa _____________________________ 

 

Maksutiedot 

Saajan nimi  Lpr  Filmi- ja videokuvaajat 

Tilinumero  FI36 4108 1050 0210 48  

Viiteteksti  1. Kilpailu + ruokailu + oma nimi 

  2. Kilpailu + oma nimi 


