UMUDUM OLMAYA VAR MISIN KISA FİLM
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1-Konu
Kan kanseri ve türevlerine farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan “Umudum Olmaya Var
Mısın?” tarafından düzenlenecek olan kısa film yarışması şartnamesidir.
2- Gala
Nisan 2017 sonunda gerçekleştirilecek olan Umudum Olmaya Var mısın? Kısa Film
Yarışması Galası’nın yeri ve saati www.umudumolmayavarmisin.com adresinde ve Umudum
Olmaya Var Mısın? sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.
3-Kısa Film Yarışması Katılma Koşulları
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Yarışmaya kurmaca, deneysel, belgesel dalındaki filmler katılabilir.
Katılan film “kök hücre bağışçılığı” konusu kapsamında olmalıdır.
Yarışma, Seçici Kurul ve Ana Jüri dışında herkese açıktır.
Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik hariç 11 dakika ile sınırlıdır.
Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilir.
30 Ocak 2017 tarihinden itibaren çekilmiş filmler yarışmaya katılabilir.
Katılan filmin daha evvel herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekir. Aksinin
ispatı sonucunda ödül geçersiz sayılır.
Yarışmaya katılmak isteyenler ilk olarak www.umudumolmayavarmisin.com
adresinden ön kayıt formunu doldurmalıdır.

Filmler aşağıda belirtilen maddelere uygun olmalıdır:
1. Kapalı zarfta 3 DVD kopyası ile birlikte www.umudumolmayavarmisin.com
adresinden alınan ıslak imzalı eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve film sinopsisi
bulunmalıdır.
2. Veya şifreli olarak yüklenmiş Vimeo linki, info@umudumolmayavarmisin.com e-posta
adresine ulaştırılmış olmalı.
3. FOLX - AKADEMİLER adına Barbaros Mah. Bahar Sok. Bahar Sitesi A6 Blok D:16
Koşuyolu - üsküdar / İstanbul adresine 3 Nisan 2017 tarihine kadar gönderilmelidir.
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Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler jüri
değerlendirmesine sunulur.
Katılan filmler yarışma sonrası iade edilmez.
Telif hakları konusundaki sorumluluk eser sahibinindir.
Yarışmaya gönderilen her film, telif hakları korunarak Umudum Olmaya Var Mısın?
ile ilgili her mecrada paylaşılma hakkına sahiptir.
Yarışmaya katılan her film bu maddeleri kabul etmiş sayılır.

4-Seçici Kurul ve Ana Jüri
●
●
●
●

Filmler öncelikle en az beş kişiden oluşacak bir Seçici Kurul tarafından izlenir.
İzlenen filmler yarışma formatına uygunluk açısından değerlendirmeye alınır.
Seçici Kurul, yarışmaya gönderilen tüm filmleri, Ana Jüri de yarışmaya hak kazanan
tüm filmleri izlemekle yükümlüdür.
En az yedi kişiden oluşan Ana Jüri kararlarını salt çoğunlukla verir.
Ana jüri kararları, yazılı ve imzalı olarak sonuçlar açıklandıktan sonra
www.umudumolmayavarmisin.com adresinden duyurur.

5- Ödüller
Ana Jüri yarışmaya hak kazanan filmler arasından en iyi film 1. 2. ve 3. filmi aynı zamanda
dört mansiyon ödülünü belirleyecektir.
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Birincilik ödülü: 5.000 Türk Lirası
İkincilik ödülü: 3.000 Türk Lirası
Üçüncülük ödülü: 2.000 Türk Lirası
Mansiyon (4 Kişiye Verilecektir): 500 Türk Lirası

Yarışma sonucu, gala gecesi düzenlenecek törenle açıklanacaktır.

