FORMULÁŘ
registrace CinEd
Školní rok : 2
01.. – 201..
Stát :

Město :

Příjmení, jméno:
Milí budoucí uživatelé programu CinEd,
právě jste podali žádost o registraci do programu na platformě cined.eu a o 
přístup k
filmům kolekce CinEd
.
Tato registrace je bezplatná, ale pro potvrzení vašeho uživatelského účtu CinEd je nutné
splnit určité podmínky:
1.

Seznámit se a přijmout uživatelské podmínky programu CinEd a nabízených filmů na
cined.eu (v příloze si přečtěte podmínky uživatele a podepište je
).
2. Uživatel musí mít připravený projekt filmové/audiovizuální výchovy pro děti/mládež
předat nám požadované informace, které se k projektu vztahují (viz 
přiložený formulář
k vyplnění).
Pro dokončení této registrace a pro získání přístupu k filmům Vás laskavě žádáme o
navrácení
tohoto vyplněného a podepsaného formuláře Vašemu lokálnímu
koordinátorovi (lze zaslat naskenovaný mailem, nebo poštou). Po jeho obdržení jej
koordinátor posoudí a aktivuje Váš účet.
Děkujeme Vám za Váš zájem a přejeme Vám příjemné vzdělávací chvíle s programem
CinEd!

Tým CinEd
Eva Paroulková 
eva.paroulkova@acfk.cz
koordinátor pro ČR
Asociace českých filmových klubů, z.s.
Stonky 860,
Uherské Hradiště 68601
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1.

Uživatelské podmínky

CinEd je mezinárodní program evropské spolupráce určený pro filmovou výchovu. Jeho cílem je
objevit bohatství evropské filmové tvorby mladým divákům ve věku 619 (a více) let v celé
Evropě. Zároveň usiluje o rozvoj schopnosti kritické analýzy , o seznámení s technickou stránkou
výroby filmu a odborné oborové terminologie.
CinEd se zaměřuje u mládeže na podnícení a rozvoj zájmu o evropskou filmovou tvorbu . K tomu
nabízí každoročně několik filmů z různých evropských zemí. Nabízí objevovat vztahy mezi
jednotlivými díly díky specifické metodice zpracované partnery CinEdu.
Tato iniciativa spojuje v roce 2016 10 partnerů, kteří se zapojují do filmové výchovy a kteří pocházejí
z 8 evropských zemí: Francie, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Rumunsko, Bulharsko,
Česká republika a Finsko. Program je spolufinancován partnery a programem Kreativní
Evropa/MEDIA v rámci podpory vývoje veřejnosti.
CinEd nabízí kolekci evropských filmů, které jsou opatřeny titulky a vybaveny doposud
nepublikovanýi metodickými materiály. Vše je uživatelům k dispozici v 8 jazycích, včetně angličtiny;
lokální koordinátoři organizují bezplatná školení CinEd v příslušné partnerské zemi.
Projekt CinEd jako celek a jeho náplň jsou určeny 
výhradně pro pedagogické účely se
zaměřením na práci s mladým publikem.
Využívání projektu je vymezeno takto:

a) Přístup k filmům vyžaduje otevření uživatelského účtu. Tento účet slouží výhradně jen jeho
uživateli a jeho zřízení musí být potvrzeno lokálním koordinátorem. Ten je oprávněn
uživatelský účet schválit až po obdržení podepsaných přiložených dokumentů: uživatelských
podmínek a vyplněného formuláře.

b) Zapojení do programu CinEd obnáší zapojení do aktivní činnosti se skupinou mladých diváků
v oblasti filmové výchovy. Ta bude realizována v rámci formálního vzdělávání nebo mimo něj a
předpokládá se během školního roku 
projekce minimálně 2, nejlépe 3 filmů pocházejících
z různých zemí. Myšlena je projekce celého filmu spojená s výukou založenou na přiložených
metodických materiálech. : 
Přístup k těmto materiálům umístěným na webu je bezplatný.
Nevyžaduje uživatelský účet. Materiály lze vytisknout pouze pro účely výuky; 
v žádném
případě
nesmí být reprodukovány nebo komerčně šířeny.


c) Využití filmů:
filmy nabízené na platformě cined.eu byly získány partnery CinEd pro:
o

nekomerční distribuci a pro veřejné projekce typu filmových klubů (např.: malý
kinosál, multimediální sál kulturního nebo výukového centra/zařízení atd.). Projekce
budou adresovány dětem a mládeži a budou realizovány prostřednictvím 
platformy
cined.eu
. Nekomerční distribucí se rozumí: zprostředkování kinematografického díla k
využití pro kulturní, společenské nebo/a vzdělávací organizace, k pořádání veřejných
hromadných projekcí, při kterých není 
vybíráno vstupné 
(bezplatné projekce) s
možnou výjimkou spoluúčasti na nákladech spojených přímo s organizací konkrétní
dané projekce (
symbolické vstupné, které je běžně v takovýchto případech vybíráno
jako snížené vstupné )
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d)

platnost distribučních práv se pohybuje 
v rozmezí 4 až 5 let, filmy nemohou být promítány
po vypršení platnosti. Datum je uvedeno na webových stránkách u příslušného filmu
o

Filmy jsou zajištěny pro určitá území 
(maximálně 45 států Evropy). Některá území/
některé státy mohou být vyloučeny z distribuce v rámci CinEdu vlastníky vysílacích
práv. Film bude tedy k dispozici pouze u příslušného distributora Vaší země.

e) Dodržení podmínek distribuce 
: filmy jsou k dispozici ke sledování online nebo ke stahování pro

individuální projekce (výběr filmu a příprava lektorského úvodu) a ke stahování ve formátu HD
pro představení pro děti a mládež (záruka kvality a bezporuchovosti projekce bez internetového
připojení).
Projekce filmu musí být realizována v tmavém sále a film promítán bez přerušování, celistvě.
Soubor zůstane k dispozici v počítači, do kterého byl stahován po dobu jednoho měsíce od jeho
objednání, 
(které může být obnoveno) a umožní tak následné využití úryvků filmu pro
pedagogickou práci ve třídě.

Přečetl/a jsem si a souhlasím s uživatelskými podmínkami

Příjmení, jméno, datum a podpis

1

Další informace naleznete v podmínkách užívání ve spodní části webu cinedu.eu.
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FORMULÁŘ
Registrace CinEd
Školní rok : 2
01.. – 201..
Stát :

Město :

Příjmení, jméno:
Mail :
Telefon :
Povolání :
Zařízení/organizace :
VÁŠ PROJEKT : 
(děkujeme za krátký popis edukativní činnosti, pro kterou chcete projekt využívat)

S jakým publikem chcete pracovat?
➢

o
o
o
o

počet účastníků pro každou kategorii 
(nehodící se škrtněte)

vyučující / zprostředkovatelé >
děti 610 let >
mládež 1114 let >
mládež 1519 let a více >

V jaké souvislosti a v jakém prostředí projekce proběhne ?
➢

o
o
➢

o
o
o

kontext 
(nehodící se škrtněte)

školení vyučujících / zprostředkovatelů
projekce pro děti/mládež
prostředí, ve kterém projekce proběhne 
(nehodící se škrtněte)

školní, v průběhu školní výuky
školní, mimo výuku
mimo školu

Místo konání zamýšlených projekcí ?
➢

o
o
o

místo 
(nehodící se škrtněte)
kinosál

školní zařízení
jiné (upřesněte) :

Počet předpokládaných filmů pro děti/mládež a jejich názvy 
(pokud je již máte
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vybrány)
Počet filmů nabídnutých během Vaší činnosti v průběhu

➢

roku
:
o
➢

Tituly :

Počet předpokládaných projekcí :
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