
REGLEMENT
van den

Nationalen Wedstrijd voor Kino-Amateurs 1932
Uitgeschreven door de
N e d e r l a n d s c h e Smal f i lml iga, Amsterdam.

Art. 1. De wedstrijd is open voor alle kino-amateurs in Nederland
en in de Nederlandsche Koloniën.
In plaatsen, waar afdeelingen van de Nederlandsche Smalfilmliga
zijn gevestigd, kunnen deze afdeelingen als zoodanig inzenden. Individu-
eele inzendingen van bij de afdeelingen der N. S. aangesloten leden
kunnen, ingeval zulke afdeelingen zelf met een afdeelings-nrzending
mededingen, slechts met goedkeuring van de desbetreffende afdeelings-
besturen plaats vinden.
Art. 2. De inzendingen worden verdeeld over twee klassen:
Klasse A: Kleinfilms 9.5 m.M.
Klasse B: Smalfilms 16 m.M.

Art. 3. Onderwerp en lengte zijn geheel vrij. De films moeten, voor-
zien van titels, behoorlijk gelascht, op spoelen gewikkeld en in blikken
busser; verpakt, worden ingezonden.
Filmtitel zonder naam van den vervaardiger.

Art. 4. De inzendingen moeten vóór uiterlijk 15 October 1932 gezonden
worden aan het Secretariaat der Nederlandsche Smalfilmliga, Ooie-
vaarslaan 8, Eindhoven, bij voorkeur per aangeteekend postpakket of
aangeteekenden brief. Bij elke inzending behoort een gesloten couvert
te worden gevoegd, aan de buitenzijde vermeldend het motto, waaronder
de inzending geschiedt.
Naam en adres van den inzender in het couverf te vermelden, be-
nevens Klasse A. of B. en titel en lengte van de film, benevens
opgave van gebruikt materiaal (omkeerfilm of negatief/positief-film).

Art. 5. Inzendingen moeten vergezeld gaan van een inleggeld van
f 2.50 per ingezonden film. Dit bedrag moet per postwissel worden
overgemaakt vóór of op uiterlijk 15 October 1932 aan het Secretariaat
van de Nederlandsche Smalfilmliga, per adres den heer D. Knegt,
Ooievaarslaan 8, Eindhoven.

Art. 6. De keuring geschiedt door de Beoordeelingscommissie van de
Nederlandsche Smalfilmliga, Amsterdam.

Art. 7. Op de uitspraak van de Jury is geen beroep.



Art. 8. De zes met een prijs bekroonde films zullen op een bijeen-
komst fe Amsterdam van de Nederlandsche Smalfilmliga worden
vertoond. Voor deze vertooning zullen alle inzenders, benevens alle
bij de N, S. aangesloten afdeelingen, vereenigingen, algemeene leden
en donateurs worden uitgenoodigd.

Art. 9. De met den eersten prijs bekroonde films der Klasse A. en
B. zullen mededingen in het „Concours International du Meilleur
Film d'Amateur 1932" in December a.s., te organiseeren onder de
auspiciën van de Nederlandsche Smalfilmliga te Amsterdam.
Aangezien dit Internationale Concours onderscheid maakt tusschen
Ie. speelfilms (films naar een scenario) en '2e. f i lms van algemeen
karakter (documentaire films, reisfilms, enz.) wordt bepaald, dat
behalve de twee met den eersten prijs in dit Nationale Concours
bekroonde films, uit de inzendingen van dezen Nationalen Wedstrijd
nog twee films door de Beoordeelingscommissie kunnen worden ge-
kozen voor deelneming aan het Internationale Concours.

Art. 10. De onderscheidingen voor de bekroonde films zijn als volgt:
Klasse A. Klasse B.
9.5 m.M. 16 m.M.

Ie prijs• Zilveren plaquette der N. S. en Diploma; idem
2e prijs; Bronzen plaquette der N. S. en Diploma; idem.
3e prijs: Diploma; idem.

benevens eventueele door particulieren beschikbaar gestelde prijzen
of onderscheidingen, waaromtrent in de fotobladen en kinotijdschriften
mededeeling zal worden gedaan.

Art. 11. Prijsuitreiking zal geschieden op de Jaarlijksche Algemeene
Vergadering der Nederlandsche Smalfilmliga te Amsterdam, te houden
volgens Huishoudelijk Reglement.

Art. 12. In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het
Hoofdbestuur der Nederlandsche Smalfilmliga.


