TEEN INTERNATIONAL SHORTS FESTIVAL – TISFEST
KATILIM ŞARTLARI
KONU: Filmlerde konu sınırlaması yoktur; ancak filmlerin içeriği 18 yaş altı için uygun
olmalıdır.
KATILIM:
1) Yarışmaya tüm dünyadan 13–19 yaş arası yönetmenler katılabilir.
2) Filmler jenerik ve krediler dahil en fazla 15 dakika uzunluğunda olabilir.
3) Yarışmaya animasyon, kurmaca ve/veya deneysel nitelikli kısa filmler katılabilir. Filmlerde
konu sınırlaması yoktur; ancak filmlerin içeriği 18 yaş altı için uygun olmalıdır.
4) Yarışmaya 5'ten fazla animasyon film gelmesi durumunda jüri animasyon filmleri ayrı bir
kategoride değerlendirecektir. Yarışmaya 5’ten fazla belgesel film gelmesi durumunda jüri
belgesel filmleri ayrı bir kategoride değerlendirecektir. Bahsedilen kategorilerde 5’ten az film
gelmesi durumunda, tüm filmler kurmaca kategorisinde değerlendirilecektir.
5) Yarışmaya katılacak filmler tercihen avi veya mov formatında olmalıdır. DVD formatında
kaydedilen filmler de kabul edilecektir.
6) Filmlerin İngilizce altyazılı olması ve İngilizce diyalog listesinin gönderilmesi zorunludur.
(Orijinal dili Türkçe olan filmler için senaryo ve/veya diyalog listesinin gönderilmesi
yeterlidir.)
7) Katılım için www.tisfest.org adresi üzerinden ön başvuru formu doldurulması
gerekmektedir. (Yarışmacılar ön başvurularını www.tisfest.org adresinden yapmak
zorundadırlar. Diğer başvurular dikkate alınmayacaktır.)
8) Teen International Shorts Festival’a katılmak için son başvuru tarihi 12 Aralık 2011’dir.
Katılımcılar en geç bu tarihe kadar festivale katılacak olan yapımların seçiminde, festival
katalogu ve diğer kitle iletişim araçlarında kullanılmak üzere aşağıda sıralananları festival
komitesine ulaştırmalıdır:
a. Eserin 4 adet DVD kopyasını,
b. Festival katalogu için filmle ilgili en az iki adet siyah-beyaz veya renkli, en az 720x576
piksel boyutunda fotoğrafı (filmin afişi veya filmden kare),
c. Filmin özetini (en fazla 50 kelime ve "Metin Belgesi" biçiminde),
d. Yönetmenin yaşını ibraz eden belgeyi,
e. Yönetmenin yüksek çözünürlüklü fotoğrafı,
f. Yönetmenin kısa özgeçmişi,
g. Muvafakatname ve başvuru formu, tam doldurulmuş ve imzalı (İmzasız muvafakatname
ve/veya başvuru formuyla yapılan katılımlar geçersiz sayılacaktır. 18 yaşından küçük
katılımcıların bahsedilen belgelerinin velileri tarafından imzalanması gerekmektedir.)
(NOT: b, c, e ve f maddeleri bir CD içinde belirtilen adrese ulaştırılmalıdır.)
9) Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi,
kısa filmin yasal sahibi olmalıdır. Kısa filmi kaç kişi çekmiş olursa olsun, ödül sadece kısa
filmin sahibine verilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin
doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk,
imza sahibine aittir.
10) Yarışmaya gönderilen tüm kısa filmler, düzenleyici kurum tarafından arşivlenecektir.
11) Jüri ve ön jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden diskalifiye
edebilir. Bu konuda jüri ve ön jürinin takdiri geçerlidir.
12) Her katılımcı yarışmaya birden fazla filmle katılabilir.

13) Değerlendirme, seçici kurullar (jüri ve ön jüri) tarafından yapılacaktır. Filmler ilk olarak
ön jüri tarafından ön elemeden geçirilip asıl jüri tarafından değerlendirilecek filmler
belirlenecektir. Ön jüri, festival yönetimi içinden ya da dışından seçilecek sanatçı,
akademisyen ve profesyonellerden oluşur. Jüri daha sonra ilan edilecektir.
14) Detaylı organizasyon programı katılım sürecinde açıklanacaktır. Festival yönetimi
yarışma sürecinde jüri üyeleri, program ve ödüller üzerinde haber vermeksizin değişiklik
yapabilir.
15) Festival yönetimi yarışmaya katılan tüm filmlerin gösterim ve kullanım hakkına sahiptir.
16) Yarışmaya 1 Ocak 2010 tarihinden sonra çekilmiş olan filmler katılabilir.
17) Yarışma sonuçları, yarışma gecesinden önce yapılacak jüri toplantısı sonucunda
belirlenecek ve yarışma gecesinde açıklanacaktır. Jüri kararı kesindir ve yargılanamaz.
18) Festival yönetimi, istek doğması halinde festivalde gösterilen filmlerin DVD kopyalarını,
ulusal ve uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümlerinde, araştırmacıların kullanımı için,
talepte bulunan ve uygun görülen kültürel etkinliklerde kullanılmasına izin verebilir. Bu
durumda festival yönetimi başvuru formunda imzası bulunan hak sahibini imkânlar dâhilinde
haberdar eder. Festival yönetiminin belirleyeceği filmler festival için özel olarak hazırlanmış
program içerisinde gösterilebilir ve festivalin işbirliği yaptığı internet üzerinden yayın yapan
web sitelerinde yayınlanabilir.
19) Başvuruda bulunan filmler 15 Aralık 2011 tarihinden sonra geri çekilemez. Filmler
izleyicilere, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur.
Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine değişiklik önerilemez.
20) Katılım Koşulları bu madde dâhil 20 maddeden oluşur. Her katılımcı yarışmanın katılım
koşullarını kabul etmiş sayılır ve festival yönetimi yarışma sürecinde katılım koşullarını haber
vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
SON KATILIM TARİHİ
Yarışmaya 12 Aralık 2011, Pazartesi günü mesai bitimine kadar katılım sağlanabilir.
TESLİM
Yarışmacılar başvuru dosyalarını PK–14 Kâğıthane adresine elden, kargo veya posta ile
ulaştırabilirler. Kargo ve/veya posta ile yapılan başvurularda yaşanabilecek aksaklıklardan
festival yönetimi sorumlu tutulamaz.
ÖDÜLLER: 1. 1000 Euro
2. 750 Euro
3. 500 Euro

