ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΙ ΣΑΗΛΗΩΛ ΚΗΘΡΟΤ ΚΖΘΟΤ ΓΡΑΚΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΙΗΣΗΚΟΤ & ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ – ΓΖΚΟ ΓΡΑΚΑ

42ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκοσς 2019
15 - 21 επηεκβξίνπ 2019

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ
1.

Γηα ηελ πξναγσγή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο

ζηελ Διιάδα,

ηελ πνιηηηζηηθή

απνθέληξσζε θαη ηε δηάδνζε ησλ ειιεληθώλ ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο, δηνξγαλώλεηαη από ηνλ
"ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ-ΦΔΣΗΒΑΙ ΣΑΗΛΗΩΛ ΚΗΘΡΟΤ ΚΖΘΟΤ ΓΡΑΚΑ" από 15 έσο
21 επηεκβξίνπ 2019, ζηελ Γξάκα, ην 42ν Φεζηηβάι Διιεληθώλ Σαηληώλ Κηθξνύ Κήθνπο
Γξάκαο.

2. Οη ηαηλίεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό ηνπ Φεζηηβάι Διιεληθώλ Σαηληώλ Κηθξνύ
Κήθνπο Γξάκαο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α) Γηα ηελ ππνβνιή ηαηλίαο ζην εζληθό θεζηηβάι απαηηείηαη Διιεληθή πξεκηέξα. Ωο εθ ηνύηνπ
δελ επηηξέπεηαη πξνεγνύκελε δεκόζηα πξνβνιή ζηελ Διιάδα ή ζην δηαδίθηπν.
β) Λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο 2018 ή 2019.
γ) Ζ ηειηθή θόπηα πνπ ζα πξνβιεζεί ζην Φεζηηβάι λα είλαη δηαζέζηκε ζε έλα από ηα
παξαθάησ θνξκάη: DCP, Apple ProRes, H264 θαη MPEG4.
δ) Οη ηαηλίεο πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο παξαγσγήο ή ζπκπαξαγσγήο, ή νη
ζθελνζέηεο λα είλαη Έιιελεο ή Θύπξηνη.
Σαηλίεο Διιήλσλ ή Θππξίσλ θελνζεηώλ πνπ έρνπλ γπξηζηεί εθηόο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο θαη
απνηεινύλ κε ειιεληθή παξαγσγή ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία "Έιιελεο ηνπ θόζκνπ".
ε) Θάζε ζθελνζέηεο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Φεζηηβάι κε κηα θαη κόλν ηαηλία θαη
δειώλεη ν ίδηνο ην είδνο ηεο ηαηλίαο πνπ δηαγσλίδεηαη, (ληνθπκαληαίξ, κπζνπιαζία, θηλ.
ζρέδηα,

πεηξακαηηθή)

όπσο

θαη

ηηο

επηκέξνπο

ηδηόηεηεο

ηεο

ηαηλίαο

(ζπνπδαζηηθή,

πξσηνεκθαληδόκελνο, «Έιιελεο ηνπ Θόζκνπ»)
ζη) Απνδεθηά είδε: ηαηλίεο κπζνπιαζίαο, ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο, ηαηλίεο θηλ. ζρεδίσλ.

δ) κηα ηαηλία δελ δύλαηαη λα θαηαηεζεί εάλ έρεη ήδε πεξάζεη από δηαδηθαζία πξόθξηζεο ζην
Φεζηηβάι Γξάκαο ζην παξειζόλ θαη έρεη απνξξηθζεί.

3. ΑΗΣΖΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ
α) Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ην ζπλνδεπηηθό πιηθό, ε ππεύζπλε δήισζε θαη έλα ςεθηαθό
αληίγξαθν ηεο ηαηλίαο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ 31ε Καΐνπ 2019 ειεθηξνληθά.

Δθηόο από ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο κε ειεθηξνληθή κνξθή, ν ζθελνζέηεο θαη ν παξαγσγόο
ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε θαη ηελ ππεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε θαη κε
ζθξαγίδεο (εθόζνλ ππάξρνπλ) ηνπ παξαγσγνύ θαη ηνπ ζθελνζέηε ηδηνρείξσο ή λα ηελ
απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθώο ζηα γξαθεία ηνπ Φεζηηβάι(Δκκ. Κπελάθε 71, 106-81 Αζήλα ή
Αγίαο Βαξβάξαο 9, 66131, Γξάκα έσο ηελ 31ε Καΐνπ 2019 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ).
Από ηε ζηηγκή πνπ έρεη θαηαηεζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ην πιηθό πξνεπηινγήο θαη ε
ηαηλία έρεη πξνθξηζεί, δελ δύλαηαη λα απνζπξζεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (αληίξξεζε σο πξνο ηε
ζεηξά πξνβνιήο θ.α.).
β) Γηαδηθαζία θαη πξνϋπνζέζεηο παξάδνζεο πιηθνύ γηα πξόθξηζε.
Ο ζθελνζέηεο ή παξαγσγόο νθείιεη λα απνζηείιεη έσο ηελ 31ε Καΐνπ 2019 ηα αθόινπζα:
1. Σελ αίηεζε ζπκπιεξσκέλε ζε όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία.
2.Σελ ππεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε
3. Έλα κε δεκόζην link ηεο ηαηλίαο γηα ηελ πξνεπηινγή. (secure/ password protected link κε
δπλαηόηεηα θαηεβάζκαηνο/download, ην νπνίν λα είλαη δηαζέζηκν έσο ηελ αλαθνίλσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πξνθξηκαηηθήο δηαδηθαζίαο)
4. Δάλ ε πξσηόηππε γιώζζα ηεο ηαηλίαο δελ είλαη ειιεληθή, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί καδί κε
ην παξαπάλσ πιηθό ιίζηα δηαιόγσλ ηεο ηαηλίαο ζηα ειιεληθά ή ε ηαηλία λα είλαη ππνηηηιηζκέλε
ζηα ειιεληθά.
5. Κία (1) ηνπιάρηζηνλ θσηνγξαθία ηεο ηαηλίαο ζε δηάζηαζε ύςνο 9εθ θαη πιάηνο 19,7 εθ θαη
κία (1) ηνπ ζθελνζέηε ζε δηάζηαζε ύςνο 3εθ θαη πιάηνο 5 εθ ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(300dpi).
γ) Απνδνρή όξσλ ζπκκεηνρήο θαη θαλνληζκνύ.
Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Φεζηηβάι ηεο Γξάκαο ζεκαίλεη απηνκάησο ηελ
αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη απνηειεί ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ

αθξίβεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (ηαπηόηεηα ζπληειεζηώλ, δήισζε πεξί κε δεκόζηαο
πξνβνιήο ζηελ Διιάδα, δήισζε είδνπο θαη θαηεγνξίαο, ηδηόηεηα πξσηνεκθαληδόκελνπ,
ηερληθά ζηνηρεία, ηερληθόο έιεγρνο πξηλ ηελ παξάδνζε).
πκπιεξώλεηαη δε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Λόκνπ 1599/1986

4. ΠΡΟΘΡΗΚΑΣΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
α) Ζ πξόθξηζε ησλ ηαηληώλ γίλεηαη από ηελ Πξνθξηκαηηθή Δπηηξνπή, ηεο νπνίαο πξνεδξεύεη ν
Θαιιηηερληθόο Γηεπζπληήο θαη νξίδεη ηα ινηπά κέιε ηεο κεηά από πξόηαζή ηνπ ζην Γ.. Σαηλίεο
πνπ δελ έρνπλ πξνθξηζεί ζην δηαγσληζηηθό ηκήκα δελ πξνβάιινληαη ζην Φεζηηβάι.
β) Θαζώο απαηηείηαη ειιεληθή πξεκηέξα, δελ επηηξέπεηαη ε δεκόζηα πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ζε
θηλεκαηνζέαηξν, ηειενπηηθό θαλάιη, θεζηηβάι, δηαδίθηπν ή νπνηαδήπνηε άιιε δεκόζηα
πξνβνιή ζηελ Διιάδα πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φεζηηβάι, πιελ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
πξνβνιώλ ηνπ Φεζηηβάι.

5. ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΙΗΘΟΤ
Ζ παξάδνζε πιηθνύ ησλ ηαηληώλ πνπ πξνθξίζεθαλ γηα ηελ ηειηθή πξνβνιή ζα πξέπεη λα έρεη
γίλεη έσο ηελ 27 Απγνύζηνπ 2019
α) Ζ ηειηθή θόπηα πξνβνιήο θαη ην ινηπό θάησζη πεξηγξαθόκελν πιηθό ζα πξέπεη λα έρνπλ
θαηαηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Φεζηηβάι ζηελ Αζήλα (Δκ.Κπελάθε 71, 10681 Αζήλα) έσο 27
Απγνύζηνπ 2019 θαη έσο ηηο 17.00.
Παξαδίδεηαη ην αθόινπζν πιηθό:
1) Kόπηα πξνβνιήο ζ’έλα από ηα αθόινπζα απνδεθηά θνξκάη:
-DCP ππνηηηιηζκέλν ζηα αγγιηθά ή ζηα ειιεληθά γηα μελόγισζζεο ηαηλίεο.
-H264 ππνηηηιηζκέλν ζηα αγγιηθά ή ζηα ειιεληθά γηα μελόγισζζεο ηαηλίεο.
- Apple ProRes, ππνηηηιηζκέλν ζηα αγγιηθά ή ζηα ειιεληθά γηα μελόγισζζεο ηαηλίεο.
-MPEG4, ππνηηηιηζκέλν ζηα αγγιηθά ή ζηα ειιεληθά γηα μελόγισζζεο ηαηλίεο.
2) Έλα (1) αξρείν mp4 ηεο ηειηθήο εθδνρήο ηεο ηαηλίαο ππνηηηιηζκέλν ζηα αγγιηθά ή ζηα
ειιεληθά γηα μελόγισζζεο ηαηλίεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Film Market.
3) Δλππόγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηειηθνύ ηερληθνύ ειέγρνπ από ηνλ ηερληθό ππεύζπλν ηεο
ηαηλίαο θαη ην ζθελνζέηε.

ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ηαηλία απνθιείεηαη από ηελ θεζηηβαιηθή πξνβνιή θαη ην δηαγσληζκό.
β) Ζ άδεηα ρξήζεο βαξύλεη ηνλ παξαγσγό γηα θάζε ηαηλία πνπ ππνβάιιεηαη, κε βάζε ηνπο
λόκνπο πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ.
γ) Ζ επηζηξνθή ησλ ηαηληώλ ζα γίλεηαη από ηε γξακκαηεία ηνπ Φεζηηβάι (γξαθεία ησλ
Αζελώλ ή ηεο Γξάκαο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο), ππ’ επζύλε ησλ ζθελνζεηώλ, ην πνιύ 15
εκέξεο από ηε ιήμε ηεο εθδήισζεο "Σν Φεζηηβάι Γξάκαο ηαμηδεύεη ζηελ Αζήλα". Σν
Φεζηηβάι δελ επζύλεηαη γηα ηελ θύιαμε ησλ ηαηληώλ πέξα από ην αλσηέξσ πξνβιεπόκελν
ρξνληθό πεξηζώξην επηζηξνθήο ησλ 15 εκεξώλ.
Θαη' εμαίξεζε είλαη δπλαηόλ κία ηαηλία λα επηζηξαθεί λσξίηεξα, κεηά ηε ιήμε ηνπ Φεζηηβάι
από ηε Γξάκα, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ππάξρεη έγγξαθε αίηεζε ηνπ παξαγσγνύ ή ηνπ
ζθελνζέηε.
δ) Σν πξόγξακκα θαη ε ζεηξά πξνβνιήο ησλ ηαηληώλ θαζνξίδνληαη από ηνλ Θαιιηηερληθό
Γηεπζπληή ηνπ Φεζηηβάι κεηά από πξόηαζή ηνπ ζην Γ.

6. ΘΡΗΣΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΒΡΑΒΔΗΑ
Ο Θαιιηηερληθόο Γηεπζπληήο κε πξόηαζή ηνπ ζην Γ επηιέγεη θαη ζπγθξνηεί ηελ Θξηηηθή
Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη από 5 κέιε ηνπιάρηζηνλ θαη νξίδεη ηνλ Πξόεδξό ηεο.
Ζ Θξηηηθή Δπηηξνπή απνλέκεη ηα εμήο βξαβεία:
• ΥΡΤΟ ΓΗΟΛΤΟ - Βξαβείν Θαιύηεξεο Σαηλίαο
• ΑΡΓΤΡΟ ΓΗΟΛΤΟ - Βξαβείν θελνζεζίαο
• ΒΡΑΒΔΗΟ ΔΙΙΖΛΔ TOY ΘΟΚΟΤ «σθξάηεο Γεκεηξηάδεο»
• ΒΡΑΒΔΗΟ ΛΣΟΘΗΚΑΛΣΔΡ
• ΒΡΑΒΔΗΟ ΠΡΩΣΟΔΚΦΑΛΗΕΟΚΔΛΟΤ ΘΖΛΟΘΔΣΖ «Ληίλνο Θαηζνπξίδεο»
[Πξσηνεκθαληδόκελνο ζεσξείηαη ν ζθελνζέηεο πνπ εκθαλίδεηαη δεκόζηα κε ηελ πξώηε ηνπ
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία]
• ΒΡΑΒΔΗΟ ΠΟΤΓΑΣΗΘΖ ΣΑΗΛΗΑ
[πνπδαζηηθή ζεσξείηαη ε ηαηλία πνπ έρεη παξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ζπνπδώλ ηνπ
ζθελνζέηε]
• ΒΡΑΒΔΗΟ «ΣΩΛΗΑ ΚΑΡΘΔΣΑΘΖ»

• ΒΡΑΒΔΗΟ ΔΛΑΡΗΟΤ
Σα βξαβεία απνλέκνληαη ζε έλαλ ζθελνζέηε ή ηαηλία θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα απνλεκεζνύλ εμ
εκηζείαο.
Ζ Θξηηηθή Δπηηξνπή δύλαηαη λα απνλείκεη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη επαίλνπο γηα επηκέξνπο
θαιιηηερληθέο αξεηέο (θσηνγξαθίαο, αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο εξκελείαο, ήρνπ, κνληάδ,
θνζηνπκηώλ, ζθεληθώλ, καθηγηάδ, εηδηθώλ εθθέ θ.α.)

7. ΙΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
α. Έλα ςεθηαθό αληίηππν ηεο ηειηθήο θόπηαο ησλ ηαηληώλ ζε mp4 είλαη απαξαίηεην γηα ην Film
Market θαη παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ Φεζηηβάι.
β. Σν Φεζηηβάι δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ςεθηνπνηήζεη ηηο ππνβιεζείζεο ηαηλίεο γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Film Market θαη ηνπ Αξρείνπ ηνπ.
γ. Γηα ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ησλ πξνγξακκάησλ, ην Φεζηηβάι δύλαηαη λα πξνβάιιεη
ζηηγκηόηππα ησλ ηαηληώλ ζηελ ηειεόξαζε ή ζην δηαδίθηπν, ηα νπνία δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην
10% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ηαηλίαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη πάλσ από ηξία (3) ιεπηά.
δ.

Σν

Φεζηηβάι

δηαηεξεί

ην

δηθαίσκα

ηεο

δεκνζίεπζεο

ζηνηρείσλ

ηεο

ηαηλίαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ ζθελνζέηε θαη παξαγσγνύ.
ε. Ο Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο - Φεζηηβάι Σαηληώλ Κηθξνύ Κήθνπο Γξάκαο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ Φεζηηβάι θηινμελεί ηνλ ζθελνζέηε θαη

έλαλ θαιιηηερληθό ζπληειεζηή από θάζε

δηαγσληδόκελε ηαηλία.
ζη. Ο Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο - Φεζηηβάι Σαηληώλ Κηθξνύ Κήθνπο Γξάκαο βαξύλεηαη κε ηα
έμνδα κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο ησλ ηαηληώλ, ηόζν θαηά ηελ απνζηνιή (Αζήλα -Γξάκα) θαη
επηζηξνθή ηνπο (Γξάκα - Αζήλα), όζν θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ έδξα ηνπ έσο θαη 15
κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Φεζηηβάι, θαζώο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο "Σν Φεζηηβάι
Γξάκαο ηαμηδεύεη ζηελ Αζήλα".
ε πεξίπησζε απώιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ αξρείνπ ηεο ηαηλίαο, κε επζύλε ηνπ Φεζηηβάι, ην
Φεζηηβάι ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ηελ αμία ηνπ αληηηύπνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ.
ε. Αξκόδηνο γηα ηελ επίιπζε θάζε δεηήκαηνο ζρεηηθνύ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνύ θαη
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ Φεζηηβάι.
ζ. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αξκόδηα νξίδνληαη ηα θαζ’ ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ηεο Γξάκαο.

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φεζηηβάι
http://www.dramafilmfestival.gr

Πιεξνθνξίεο:
Γξακκαηεία ηνπ Φεζηηβάι
Γξάκα: Αγίαο Βαξβάξαο 9, 66131 Γξάκα, ηει 2521047575 fax: 2521033526
Αζήλα: Δκκ.Κπελάθε 71, 10681 - Αζήλα Σει/Fax : 210 3300309, 3302818

e-mail: kinfest@dra.forthnet.gr

