ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΣΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ ΔΡΑΜΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ – ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑ

24ο Διεθνέσ Φεςτιβάλ Σαινιών Μικροφ Μήκουσ Δράμασ
17-22 επτεμβρίου 2018
Όροι υμμετοχήσ
1. Για τθν προαγωγι και διάδοςθ τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ και τθν ανάπτυξθ φιλίασ και
ςυνεργαςίασ μεταξφ των κινθματογραφιςτϊν παγκοςμίωσ διοργανϊνεται από τον
"ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ-ΦΕΣΙΒΑΛ ΣΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤ ΜΘΚΟΤ ΔΡΑΜΑ" από 17 ζωσ 22
επτεμβρίου 2018, ςτθν Δράμα το 24ο ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΣΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤ ΜΘΚΟΤ
ΔΡΑΜΑ.
2. Οι ταινίεσ που κα ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Σαινιϊν Μικροφ
Μικουσ Δράμασ πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
α) Θ παραγωγι τουσ να ζχει ολοκλθρωκεί μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2017
β) Θ τελικι κόπια προβολισ να είναι διακζςιμθ ςε DCP, Apple ProRes, h264 ι MPEG4
γ) θ διάρκειά τουσ να μθν ξεπερνάει τα 35 λεπτά
(Θ Επιτροπι του Φεςτιβάλ διατθρεί το δικαίωμα - ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ - να δεχτεί
ταινία μεγαλφτερθσ διάρκειασ).
δ) Κάκε ςκθνοκζτθσ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Φεςτιβάλ με μια και μόνο ταινία και
δθλϊνει τθν κατθγορία ςτθν οποία διαγωνίηεται.
ε) Αποδεκτά είδθ: ταινίεσ μυκοπλαςίασ, πειραματικζσ, ταινίεσ τεκμθρίωςθσ, ταινίεσ
κινουμζνων ςχεδίων
3. ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
α) Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ και ζνα ψθφιακό αντίγραφο τθσ ταινίασ κα πρζπει να υποβλθκοφν
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.reelport.com μζχρι τισ 30 Απριλίου 2018.
Σο κόςτοσ υποβολισ είναι 10 Ευρϊ ανά ταινία. Για υποβολζσ περιςςότερων ταινιϊν
(κινθματογραφικοί και εκπαιδευτικοί κεςμοί) είναι απαραίτθτθ θ επικοινωνία ςτο
kinfest@dra.forthnet.gr πριν τθν υποβολι.
Θ πλθρωμι γίνεται κατά τθν υποβολι. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ
υποβολισ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα επιςτροφισ χρθμάτων.

β) Αίηηζη και ζσνοδεσηικό σλικό






Η αίηηζη ζσμμεηοτής και ένα υηθιακό ανηίγραθο ηης ηαινίας πρέπει να
αποζηαλλούν μέζφ ηης πλαηθόρμας www.reelport.com
Μία θφηογραθία ηης ηαινίας (format: jpeg ή tiff 300*300dpi)
Μία θφηογραθία ηοσ ζκηνοθέηη (format: jpeg ή tiff 300*300dpi)
Λίζηα διαλόγφν ζηα αγγλικά
Βιογραθικό και θιλμογραθία ηοσ ζκηνοθέηη, αναθέρονηας διεθνή ηίηλο και
έηος παραγφγής

γ) Θ υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο Φεςτιβάλ τθσ Δράμασ ςθμαίνει αυτομάτωσ τθν
ανεπιφφλακτθ αποδοχι του παρόντοσ κανονιςμοφ και αποτελεί υπεφκυνθ διλωςθ για τθν
αλικεια και τθν ακρίβεια των υποβλθκζντων
δ) τα αντίγραφα των ταινιϊν που υποβάλλονται, παραμζνουν ςτο αρχείο του Φεςτιβάλ και
διατίκενται ςτο Film Market του.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΘ
Θ πρόκριςθ των ταινιϊν γίνεται από ομάδα ατόμων - ειδικϊν περί τον κινθματογράφο και
τισ τζχνεσ, τουσ οποίουσ προτείνει προσ το Δ. ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ του Φεςτιβάλ
και επιβλζπει το ζργο τουσ. Σαινίεσ που δεν ζχουν προκρικεί ςτο διαγωνιςτικό τμιμα δεν
προβάλλονται ςε αυτό.
5. ΠΡΟΚΡΙΘ
Θ τελικι επιλογι, ο προγραμματιςμόσ και οποιαδιποτε αλλαγι ςε αυτά προτείνονται από
τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι.
α)Θ τελικι προκεςμία αποςτολισ των ταινιϊν που επιλζχκθκαν για τθν προβολι είναι θ
3θ επτεμβρίου 2018 και κα πρζπει να αποςταλοφν ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ:
Φεςτιβάλ Δράμασ, Εμμανουιλ Μπενάκθ 71, 10681, Ακινα, +30 2103300309
ι
Φεςτιβάλ Δράμασ, Αγίασ Βαρβάρασ 9, 66100, Δράμα, +30 25210 47575

Παραδίδεται το ακόλουκο υλικό:
1) Kόπια προβολισ, υποτιτλιςμζνθ ςτα αγγλικά, ςε ζνα από τα ακόλουκα αποδεκτά
φορμάτ: DCP, Apple ProRes, h264 ι MPEG4
2)δελτίο τεχνικοφ ελζγχου με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία προβολισ
β) Μθ τιρθςθ τθσ προκεςμίασ, αποκλείει τθν ταινία από τθν φεςτιβαλικι προβολι και το
διαγωνιςμό .

γ) Θ επιςτροφι των ταινιϊν κα γίνει από τθ γραμματεία του Φεςτιβάλ, ςε διάςτθμα ενόσ
μθνόσ από τθν λιξθ του, εφόςον ζχει λάβει ζγκαιρθ και ορκι ενθμζρωςθ τθσ διεφκυνςθσ
επιςτροφισ.
δ)Σο Φεςτιβάλ βαρφνεται με το κόςτοσ τθσ αποςτολισ επιςτροφισ τθσ ταινίασ, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνων πρόςκετων εξόδων για φόρουσ και τελωνειακζσ εκκακαρίςεισ ςτθν
χϊρα επιςτροφισ.
6.ΒΡΑΒΕΙΑ
Θ Κριτικι Επιτροπι του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ αποτελείται από 5 τουλάχιςτον μζλθ και
απονζμει υποχρεωτικά τα εξισ Βραβεία:
GRAND PRIX
B' ΒPABEIO
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΑΚΑΔΘΜΙΑ ΚΙΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ - PRIX EFA-DRAMA *
BPABEIO ΓIA THN KAΛYTEPH TAINIA ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΕΤΡΩΠΘ
ΒΡΑΒΕΙO ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΛΤΣΕΡΘ ΣΑΙΝΙΑ ΚΙΝOΤΜΕΝΟΤ ΧΕΔΙΟΤ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΤΣΕΡΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ «TV5 MONDE»
*Σο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Σαινιϊν Μικροφ Μικουσ Δράμασ, είναι μζλοσ του Short Film
Initiative τθσ Ευρωπαϊκισ Ακαδθμίασ Κινθματογράφου, εξαςφαλίηοντασ απευκείασ
υποψθφιότθτα του βραβείου Prix EFA- Drama ςτα βραβεία τθσ Ακαδθμίασ.
H Kριτικι Eπιτροπι μπορεί να απονείμει Σιμθτικζσ Διακρίςεισ για επιμζρουσ καλλιτεχνικζσ
αρετζσ τθσ ταινίασ.
Κάκε βραβείο και διάκριςθ αφορά μία και μόνο ταινία και δεν δφναται να μοιραςτεί ςε
καμία περίπτωςθ.
Τπάρχουν επίςθσ:
ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI , το οποίο απονζμεται από επιτροπι τθσ FIPRESCI
«ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ» , το οποίο απονζμεται από ειδικι Επιτροπι του Ελλθνικοφ
Κοινοβουλίου
7. Φιλοξενία
Σο Φεςτιβάλ ςκοπεφει να προςκαλεί τον ςκθνοκζτθ ι αντιπρόςωπο από κάκε ταινία που
ςυμμετζχει ςτο Διεκνζσ Διαγωνιςτικό. Παρζχονται φιλοξενία ςε ξενοδοχείο και γεφματα.
Για οικονομικοφσ λόγουσ, ο παραπάνω παροχζσ δφνανται να αλλάξουν χωρίσ άλλθ
ειδοποίθςθ. Προςωποποιθμζνθ ενθμζρωςθ κα παρζχεται κατά τθν επιλογι ςτο
διαγωνιςτικό.

8)ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α) Σο πρόγραμμα και θ ςειρά προβολισ των ταινιϊν κακορίηονται και προτείνονται από τον
Καλλιτεχνικό Διευκυντι του Φεςτιβάλ.
β) Ηθτιματα διακιωμάτων και αδειϊν, είναι ευκφνθ του εκάςτοτε ατόμου που υποβάλλει
αίτθςθ. Σο Φεςτιβάλ δεν φζρει καμία ευκφνθ επ’ αυτϊν.
γ) Ζνα ψθφιακό αντίγραφο τθσ τελικισ κόπιασ των ταινιϊν παραμζνει ςτο Film Market και
το αρχείο του Φεςτιβάλ.
δ) Σο Φεςτιβάλ διατθρεί το δικαίωμα να ψθφιοποιιςει τισ υποβλθκείςεσ ταινίεσ για τισ
ανάγκεσ του Film Market και του Αρχείου του.
ε) Για τθν προβολι και διαφιμιςθ των προγραμμάτων, το Φεςτιβάλ δφναται να προβάλλει
ςτιγμιότυπα των ταινιϊν ςτθν τθλεόραςθ ι ςτο διαδίκτυο, τα οποία δεν κα υπερβαίνουν το
10% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ταινίασ και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πάνω από τρία λεπτά.
ςτ) Σο Φεςτιβάλ διατθρεί το δικαίωμα τθσ δθμοςίευςθσ ςτοιχείων τθσ ταινίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςτοιχείων επικοινωνίασ του ςκθνοκζτθ και παραγωγοφ.
η) Σα ζξοδα αποςτολισ αίτθςθσ και υλικοφ προσ επιλογι βαρφνουν τον αιτϊντα. Σο
Φεςτιβάλ αναλαμβάνει ζξοδα επιςτροφισ και αςφάλιςθσ του υλικοφ όςο βρίςκονται ςτθν
κατοχι του.
θ) ε περίπτωςθ απϊλειασ ι καταςτροφισ τθσ κόπιασ, με ευκφνθ του Φεςτιβάλ, το
Φεςτιβάλ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν αξία τθσ δθμιουργίασ ενόσ αντιγράφου τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κόπιασ
κ) Αρμόδιοσ για τθν επίλυςθ κάκε ηθτιματοσ ςχετικοφ με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ
και των κειμζνων διατάξεων είναι ο Πρόεδροσ του Φεςτιβάλ.
ι) Για οποιαδιποτε διαφορά αρμόδια ορίηονται τα κακ’ φλθν αρμόδια Δικαςτιρια τθσ
Δράμασ.

ΔΙΕΘΝΕ ΦΕΣΙΒΑΛ ΣΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ ΔΡΑΜΑ
Γραφεία Δράμασ: Αγίασ Βαρβάρασ 9, 66100, Δράμα.
Σθλ.: + 30 25210 47575, fax: + 3025210 33526
Γραφεία Ακθνϊν: Εμμ. Μπενάκθ 71, 10681, Ακινα.
Σθλ.:+ 30 210 3300309, fax:+ 30 210 3302818
E-mail: kinfest@dra.forthnet.gr
http:// www.dramafilmfestival.gr

