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Όροι Συμμετοχής
Οργάνωση
Το Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Αμοργού, ετήσια εκδήλωση που
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου ΥΠΕΡΙΑ, διοργανώνεται από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών της Αμοργού.
Φέτος, ως μέρος του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτισμού και Τουρισμού, ΥΠΕΡΙΑ 2014, θα διεξαχθεί
στο Aegialis Hotel & Spa μεταξύ 10 και 15 Απριλίου 2014.
Στόχοι
Το Φεστιβάλ στοχεύει:


Να προωθήσει την Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα την Αμοργό και τις Κυκλάδες, ως τουριστικό
προορισμό.



Να διαδώσει και να ενθαρρύνει την εφαρμογή «πράσινων» πρακτικών στον τουρισμό έχοντας
υπ’ όψιν την ανάγκη για κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη.



Να ενθαρρύνει την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και να αναπτύξει πνεύμα φιλίας και
συνεργασίας ανάμεσα σε παραγωγούς από όλο τον κόσμο.

Όροι Συμμετοχής
Οι ταινίες που συμμετέχουν στην εκδήλωση θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


Η παραγωγή της ταινίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010.



Η συνολική διάρκεια της ταινίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα εικοσιπέντε (25’) λεπτά.



Οι ταινίες θα πρέπει να είναι υποτιτλισμένες στα αγγλικά εάν οι πρωτότυποι διάλογοι δεν είναι
στην αγγλική.



Λόγω περιορισμένων παροχών, οι ταινίες θα διανέμονται μόνο σε DVD στον χώρο του
Φεστιβάλ.



Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί σωστά και να φέρει την υπογραφή του
αιτούντα.
Εάν η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνει μέσω e-mail, υπογεγραμμένο αντίγραφό της θα
πρέπει να αποσταλεί, επίσης, μέσω ταχυδρομείου.
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι αιτήσεις θα πρέπει να φτάσουν στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2014.
Παρακαλώ, αναφέρατε «Άνευ εμπορικής αξίας. Πολιτιστικό προϊόν.»
Οι ταινίες και τα έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
Aegialis Hotel and Spa
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού
Αιγιάλη, Αμοργός
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Τ.Κ. 84008
Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από:


Την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη από τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη, οριστική και
τελεσίδικη.



2 αντίγραφα του ντοκιμαντέρ σε DVD.



Περίληψη του ντοκιμαντέρ στα αγγλικά ή τα ελληνικά (μέχρι 200 λέξεις) σε ηλεκτρονική
μορφή.



Στο δέμα, που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα για τη συμμετοχή, θα πρέπει να αναγράφονται
οι πληροφορίες της ταινίας: τίτλος, συγγραφέας, διάρκεια, γλώσσα.



Το βιογραφικό και τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη (με τον τίτλο της κάθε ταινίας και το έτος
παραγωγής), ει δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή.



Φωτογραφία του σκηνοθέτη (σε μορφή jpeg ή tiff).



Προωθητικό υλικό (προαιρετικά).

Τα ψηφιακά αντίγραφα των ταινιών που θα υποβληθούν μαζί με τη φόρμα συμμετοχής, θα
παραμείνουν στο αρχείο του Φεστιβάλ.

Πνευματικά Δικαιώματα
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ταινιών και για πιθανή χρήση
υλικού που υπόκειται σε περιορισμούς ή προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
Το Φεστιβάλ έχει το δικαίωμα να απορρίψει κάθε υλικό που δεν συμφωνεί με τον χαρακτήρα και τους
στόχους του προγράμματός του.

Δικαιώματα μετάδοσης
Τα αντίτυπα των υποβαλλόμενων ταινιών, η αίτηση συμμετοχής και το συνοδευτικό προωθητικό υλικό
ανήκουν στο Φεστιβάλ και παραμένουν στο αρχείο του.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Αμοργού διατηρεί το δικαίωμα
προβολής του συνόλου ή μέρους των ταινιών, που του έχουν αποσταλεί, εντός και εκτός Φεστιβάλ,
στον κατάλογό του, στην ιστοσελίδα του ή στον Τύπο οποτεδήποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή
χρήσιμο για λόγους προώθησης του Φεστιβάλ.

Κριτική Επιτροπή
Οι 3 ταινίες που θα βραβευτούν επιλέγονται από την κριτική επιτροπή με βάση την ποιότητα και την
αυθεντικότητα. Η επιτροπή θα αποτελείται από 3 μέλη από 3 διαφορετικές χώρες.
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Βεβαιώσεις συμμετοχής
Όλες οι ταινίες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής από την Εκτελεστική Επιτροπή του Φεστιβάλ.

Αποκλειστικά δικαιώματα της Εκτελεστικής Επιτροπής


Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να καταρτίζει το πρόγραμμα
του Φεστιβάλ και να πραγματοποιεί τυχόν αλλαγές.



Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει και είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα προβολής των
ταινιών (ημέρα και ώρα) κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Αποδοχή κανονισμών


Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε μέσου για φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση
στους χώρους του Φεστιβάλ χωρίς την άδεια της Οργανωτικής Επιτροπής.



Μέρος της εκδήλωσης θα βιντεοσκοπηθεί. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη
για μέλη του κοινού ή καλλιτέχνες που τυχόν εμφανίζονται στο βίντεο.

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Μικρού Μήκους
συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων κανονισμών.

Περισσότερες πληροφορίες
Για επιπλέον απορίες και πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:
Mail: info@yperia.gr
Τηλέφωνο: +30 22850 73393
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Αίτηση Συμμετοχής
Στοιχεία Αιτούντος
Όνομα
Επίθετο
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ.
Χώρα
Κινητό
Σταθερό
Φάξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Χαρακτηριστικά της ταινίας
Πρωτότυπος τίτλος
Αγγλικός τίτλος
Χώρα παραγωγής
Έτος παραγωγής
Κατηγορία
Διάρκεια
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Περίληψη (σύντομη
περιγραφή)

Θέματα ταινίας

Προηγούμενα φεστιβάλ

Στοιχεία Σκηνοθέτη
Όνομα
Επίθετο
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ.
Χώρα
Κινητό
Σταθερό
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Στοιχεία Παραγωγού
Όνομα
Επίθετο
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ.
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Χώρα
Κινητό
Σταθερό
Φαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Παραγωγή
Διανομή ρόλων

Σενάριο
Πρωτότυπη μουσική

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η βεβαιώνω ότι:
-

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και ορθά.

-

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους συμμετοχής στο Φεστιβάλ.

Ημερομηνία:

Ο/Η Συμμετέχων/ουσα:
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