HoryZonty ONLINE – ako na to?
praktické informácie ku kúpe vstupenky a sledovaniu online festivalu

XV. ročník festivalu dobrodružných filmov sa uskutoční 5.- 7.novembra 2020 vo forme
online filmových blokov. Ako to bude celé prebiehať sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.
V tomto ročníku vám ponúkame celkovo päť online filmových blokov, v ktorých vám
premietneme 33 filmov od slovenských aj zahraničných filmových tvorcov a zároveň sa
môžete tešiť aj na dokrútky s režisérmi a protagonistami niektorých filmov. Nebude
chýbať vyhlásenie výsledkov súťaže neprofesionálnych filmov a hlasovanie o Cenu
divákov, do ktorého sa môže zapojiť každý, kto si zakúpi vstupenku na online bloky
premietanie.

Vstupenky na festival si môžete zakúpiť online:
- prostredníctvom našej stránky - v sekcii PROGRAM, kde je pri každom filmovom
-

bloku tlačítko KÚPIŤ VSTUPENKU (https://www.horyzonty.sk/sk/program.php) .
druhou možnosťou je kúpiť si vstupenku priamo cez službu TOOTOOT.FM https://tootoot.fm/sk/5f896767dca70c09b03a9498

Predaj online vstupeniek prebieha od piatka 23.10.2020 do soboty 7.11. 2020.
Predaj vstupeniek na konkrétny blok končí vždy hodinu po jeho začiatku.
Napríklad, na filmový blok, ktorý podľa programu začína o 15:00 si môžete kúpiť lístok v daný deň
aj hodinu po jeho začatí – do 16:00. Platí to pri platbe kartou alebo cez PayPal.

Upozornenie: Jedna vstupenka (kód) platí len na jeden konkrétny filmový blok a jedno
zariadenie (nie je možné využiť jeden kód na dva rôzne počítače).
Cena vstupenky na jeden online filmový blok je jednotná - 5 EUR.

Ďakujeme, že kúpou vstupenky podporíte náš festival a vážime si, že nám dovolíte byť
Vašimi hosťami.
Prajeme Vám príjemný zážitok.

Kúpa vstupenky na filmový blok


Po výbere konkrétneho bloku v PROGRAME kliknite na VSTUPENKA





V ďalšom kroku si vyberiete počet vstupeniek (max. 6)* a pokračujete kliknutím
na tlačítko K PLATBE.
Zadajte Váš email, na ktorý Vám príde kód vstupenky.
Zvolíte si, či chcete zaplatiť kartou, cez PayPal alebo prevodom na účet.

! Pozor na to, že bankový prevod trvá nejaký čas, preto ak kupujete vstupenky „na
poslednú chvíľu“, tak prevod nemusí prebehnúť včas.



Po úspešnom uskutočnení platby sa Vám zobrazí potvrdenie platby.
Vstupenka (kód) Vám bude odoslaná na zadaný email.

* Viac

vstupeniek na jeden blok si môžete kúpiť napríklad, ak chcete vstupenku
niekomu venovať - každá vstupenka bude mať svoj vlastný jedinečný kód.
Chcem si pozrieť viac filmových blokov – ako na to?
Ak si chcete kúpiť vstupenku na ďalší filmový blok, musíte pokračovať od začiatku.
Jedným nákupom je možné kúpiť iba vstupenky na jeden blok (služba tootoot.fm
neposkytuje funkciu kúpy vstupeniek na viac blokov súčasne).
Napr. ak chcem vidieť tri filmové bloky, nákup spravím 3x – pre každý filmový blok si
vstupenku kúpim zvlášť .

Sledovanie online filmového bloku
Mail, ktorý Vám bude po nákupe doručený, obsahuje kód vstupenky – pripravte si ho
pred pozeraním filmového bloku.
Kód každej vstupenky je jedinečný – je možné použiť ho iba na jeden konkrétny
filmový blok, na ktorý bola vstupenka zakúpená.
Kód sa dá použiť iba pre jedno zariadenie, preto ho nikde nezverejňujte, ani
nepreposielajte, aby ho nepoužil niekto iný.
Vstup na filmový blok - prihlásenie pomocou kódu a začatie sledovania - je možné
najneskôr 2 hodiny po začiatku konkrétneho filmového bloku uvedeného v programe.
Online projekcie jednotlivých filmových blokov sú možné len v daný deň podľa
programu. Vo štvrtok je v programe jeden filmový blok, v piatok a v sobotu budú po dva
filmové bloky – jeden si budete môcť pustiť od 15.00, druhý od 19:00.

Filmový blok si pustíte tak, že:


na stránke https://tootoot.fm/sk/5f896767dca70c09b03a9498 , kde sa viete
preklikať i z našej stránky v sekcii PROGRAM, si vyberiete požadovaný filmový
blok festivalu a vložíte kód, ktorý ste dostali e-mailom.





Po prihlásení prostredníctvom kódu sa spustí daný filmový blok.
Filmové bloky sú prístupné ku spusteniu v naplánovanom čase podľa programu.
Po zadaní zaslaného kódu sa Vám filmový blok spustí od začiatku – aj keď blok
začnete pozerať neskôr – najneskôr však do 2 hodín.
Napr. filmový blok so začiatkom o 15:00 môžete začať pozerať do 17:00, filmový
blok so začiatkom o 19:00 si môžete spustiť do 21:00.

Projekciu môžete kedykoľvek v ľubovoľnom čase prerušiť (stopnúť) a opäť sa k nej
vrátiť. Prestávku si spravíte kedy budete potrebovať. Spustiť projekciu konkrétneho
bloku však môžete len v daný deň – podľa programu.

Praktické informácie k online sledovaniu festivalu
Festival môžete sledovať aj zo zahraničia
Sledovanie premietania nie je obmedzené len na Slovensko, prípadne nejakú inú
konkrétnu krajinu. Časy online filmových blokov sú uvádzané pre časové pásmo na
Slovensku, teda stredoeurópsky zimný čas. Pri sledovaní zo zahraničia je potrebné
zoberať do úvahy aj Váš lokálny čas, kedy si reálne budete vedieť online premietanie
pozrieť.
Rýchlosť internetového pripojenia
Kvalita prehrávaného videa závisí od rýchlosti Vášho pripojenia k internetu. Pre
stabilné pozeranie videa v rozlíšení Full HD potrebujete rýchlosť aspoň 7Mbps.
Rýchlosť internetu si môžete skontrolovať tu www.speedtest.net. Majte prosím na
pamäti, že Vaše internetové pripojenie môže byť rôzne vyťažené v priebehu dňa a nie
je teda konštantné. Rýchlosť sa môže meniť aj počas pozerania videa.

V prípade, že je rýchlosť Vášho internetu je nižšia, film je možné aj napriek tomu
sledovať, avšak pri nižšom rozlíšení. Taktiež je pri slabšom pripojení potrebné, aby Vaše
internetové pripojenie nevyťažovali iné aktivity spustené na zariadení, či na iných
zariadeniach v domácnosti. Odporúčame, aby ste mali počas sledovania filmov vypnutý
Adblock (aplikácia blokujúca reklamy), nesťahovali veľké súbory a pod.
Pre komfortné sledovanie odporúčame v prípade pomalšieho pripojenia alebo
dočasného kolísania rýchlosti internetu zmeniť v prehrávaní streamu Automatické
prepínanie kvality streamu (Auto) a nastaviť si kvalitu prehrávania streamu manuálne
na konkrétnu kvalitu (1080p, 720p, ...). Nižšie číslo znamená síce nižšiu kvalitu obrazu,
avšak zaručí menšie vyťaženie Vašej internetovej linky a vďaka tomu plynulejšie
prehrávanie.
Čo sa stane, keď napr. vypadne internet alebo sa mi vypne počítač?
Stream si môžete pozrieť odznova – stačí sa opäť prihlásiť – musíte to však stihnúť
v daný deň.
Musím si stiahnuť nejakú aplikáciu na sledovanie filmov?
Na pozeranie filmov nie je potrebná žiadna aplikácia navyše. Stačí použiť niektorý zo
štandardných a podporovaných internetových prehliadačov. A kliknúť si na podstránku
Pozrieť stream.
Internetový prehliadač
Pre sledovanie filmu odporúčame jeden z týchto internetových prehliadačov:





Chrome 30+
Firefox 27+
Microsoft Edge
Safari 9+

Operačný systém
Podporované operačné systému sú:





Windows 7 a novší
MacOS Sierra (10.12.6) a novší
Android 5.0 (Lollipop) 5.0 a novší
iOS 9.3.5 a novší

