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Ad   :

Soyad    :

Telefon  :

E-Mail    :

Adres     :

KATILIMCI

FİLM

Adı   :

Türü   :

Yapım Yılı  :

Ülke   :

Yapımcı  :

Yönetmen  :

Sanat Yönetmeni :

Görüntü Yönetmeni :

Senaryo  :

Müzik   :

Kurgu   :
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*Yabancı �lmler, En İyi Yabancı Film kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük için yarışabilirler.

Süre              :

Dil                  :

Alt Yazılar        :

Diyaloglu  Diyalogsuz 

Renkli   Siyah-Beyaz

FİLMİN TEKNİK BİLGİLERİ

FİLMİN DAHİL OLMASI İSTENİLEN YARIŞMA DALLARI

FİLMİN KATILDIĞI DİĞER FESTİVAL VE KAZANDIĞI DERECELER

YÖNETMENİN KISA ÖZGEÇMİŞİ VE FİLMOGRAFİSİ

SİNOPSİS

Kurmaca   Animasyon   Deneysel   Belgesel  

Yabancı Film   Yönetmen   Sanat Yönetmeni  Görüntü Yönetmeni 

Senaryo   Kurgu    Kadın Oyuncu   Erkek Oyuncu

Müzik
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ÖNEMLİ

Festival komitesi gönderilen �lmleri geri yollamakla sorumlu değildir. Filmlerin gönderimindeki posta veya kargo maliyetleri katılımcıya aittir. 
III. Kral Midas Kısa Film Festivali, yarışmalı bölümü için son katılım tarihi 30 Nisan saat 18:00'a kadardır. Tüm kısa �lm gönderimleri aşağıdaki adrese 
yapılacaktır. 

(Formun çıktısı alınıp imzaladıktan sonra katılım koşullarında belirtilen şekilde �lm ile birlikte verilen adrese ulaştırılmalıdır. )

Adres: 
Kırım Caddesi No: 35/A  Kıraathane Kültür Sanat Evi
Eskişehir/ Türkiye
Tel: 0 222 220 77 70

Aşağıda belirtilen, Uluslararası Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nin Yarışma Katılım Koşullarını kabul ediyorum. 

Katılımcının;
 
   Adı Soyadı       İmzası

III. KRAL MİDAS KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1- Yarışmaya 2012-2013 yılında yapılmış �lmler katılabilir.
2- Yarışmaya kurmaca, deneysel, animasyon ve belgesel türlerindeki �lmler katılabilir.
3- Gönderilen �lmlerin süreleri belgesel �lmler için 30 dakika, diğer türler için 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.
4- Bir katılımcı birden fazla �lm ve birden fazla türde �lm ile yarışmaya katılabilir.
5- Yarışmaya daha önce başka yarışmalara veya festivallere katılmış �lmler de katılabilir.
6- Katılımcı �lmin ingilizce alt yazısı dahil olan, 2 adet DVD kopyasını, 2 adet Avi formatında kopyasını ve ayrıca �lmin dökümanlarından oluşan ( setten 
fotoğra�ar, �lmden kareler, künye, alt yazı texti, notlar vb. gibi) bir dvd ile, www.kralmidas.com sitesinden indirilerek çıktısı alınmış katılım formunu 
imzalayarak belirtilen adrese en geç 1 Mayıs 2013 tarihine kadar göndermelidir.  
7- Filmlerin uluslararası alanda takip edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için ingilizce altyazıları tamamlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
8- Gönderilen �lmler Kral Midas Festival Arşivinde saklanacaktır. Gerektiği takdirde Kral Midas Festival etkinlikleri dahilinde değerlendirilebileceklerdir. 
Filmin gösterilmesi durumunda, formda belirtilmiş katılımcı kişiye mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Kral Midas Kısa Film Festivali'ne gönderilmiş 
�lmler 3. şahıs ya da kuruluşlara maddi çıkar karşılığında Festival yetkilileri tarafından kesinlikle verilmeyecektir.
9- Kral Midas Kısa Film Festivali, 2013yılı başvuru tarihi bitiminden sonra yarışmaya katılan �lmlerin isimlerini ve gerektiği taktirde �lmden alınmış 
görüntüleri, �lmin tamamı olmamak kaydıyla sosyal medya, televizyon ve radyo gibi iletişim yayın organlarında tanıtım ve promosyon amacı ile 
hazırlanmış reklam çalışmalarında kullanabilir.
10- Festivalde Kral Midas Festival Komitesi tarafından belirlenmiş  ‘’Ön Jüri’’  değerlendirmesinden geçmiş �lmler gösterilecek ve ‘’Kral Midas Ana Jürisi’’ 
tarafından seçilen �lmler çeşitli kategorilerde ödüllendirilecektir. Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir. 
11- Yarışmaya gönderilen �lmlerin, katılımcı adı belirtilerek Kral Midas Festival etkinliklerinde yer alması katılımcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
12- Yarışmaya başvuran her katılımcı, katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Burada belirtilmeyen diğer tüm hususlar için karar yetkisi festival komites-
inindir. Katılım koşullarını kabul eden katılımcılar için hazırlanan başvuru formunu www.kralmidas.com adresinden indirebilirsiniz.
13- Katılım koşulları bu madde dahil toplam 13 maddedir. 


