Nevezési szabályzat
Dargay Attila Díj
A Dargay Attila Díj kategóriában kifejezetten magyar fiatal alkotók jelentkezését várjuk.
A Dargay Attila Díj nem konkrét filmért jár: azt a magyar animáció ifjú tehetségének
ítéli oda a CineFest.
Jelentkezni önéletrajzzal és csatolt rövid animációs filmmel vagy filmekkel, max. 3 db, 30
percnél rövidebb vetítési idejű alkotással lehet. Csak 18. életévét betöltött, viszont 30 évnél
fiatalabb alkotó pályázhat.
A fesztivál az öt legjobb nevező listáját szeptember elején hozza nyilvánosságra, akiknek
nevezett filmjeiből egy válogatás levetítésre kerül a fesztivál programjában. A díjátadó a
CineFest záróünnepségén lesz.
A Fesztiválra nevezni a www.cinefest.hu oldal „Nevezés” menüpontjában a „Dargay
Attila Díj” kategóriában elérhető adatlap és nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével
lehetséges. A nevezett filmet az adatlapon egy tetszőleges videomegosztón (pl.
YouTube, Vimeo, stb.) keresztül kérjük megtekintés céljából rendelkezésünkre
bocsátani. (Fontos, hogy fájlküldőn keresztül – pl.: WeTransfer, stb. – nem tudjuk
elfogadni a nevezést). A nevezett filmnek a videómegosztón legalább 2022. augusztus
30-ig elérhetőnek kell lennie. Amennyiben jelszóval védi le a feltöltött tartalmat, úgy
kérjük, hogy a hozzáférés jelszavát is töltse ki a megfelelő mezőben.
A nevezés kötelező feltöltendő mellékletei:
• a rendező HD minőségű fényképe
• max. 5 jelenetkép a filmből
A nevezési határidő: 2022. július 15.
Nevezési díj: nincs.
Kitöltési útmutató:
A Dargay Attila Díj
A www.cinefest.hu oldalon „Nevezés” fül alatt válassza ki a „Dargay Attila Díj”
kategóriát, és hiánytalanul töltse ki az adatlapon szereplő információkat. A nevezés
véglegesítéséhez szükséges a kötelező mellékletek feltöltése, illetve a nyilatkozatok
megtétele, valamint az általános Adatkezelési tájékoztató megismerése. Kérjük,
valamennyi nyilatkozatot és az Adatkezelési tájékoztató is figyelmesen olvassa el!
4. A Fesztivál programjába beválogatott filmek vetítése
Vetítési kópia (beválogatott legjobb 5 nevező filmjei):
Amennyiben a nevezett film a rövidített listára kerül és vetítjük a Fesztiválon, bekérjük a
film nevezési kópiáját, melynek paraméterei az alábbiak:
-

Kérjük, hogy a filmek vetítési kópiáját valamennyi kategóriában a lehető legjobb
minőségű, minimum fullHD (1920x1080) felbontású digitális formátumban
(Prores, DNxHD, opcionálisan DCP/DCI) küldjék meg.
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-

Amennyiben a beválogatott filmből egyéb okok miatt nem létezik fentebb említett
hordozó, különleges esetben a Blu-ray is elfogadható.

-

A filmek vetítési kópiáját az office@cinefest.hu és a nagy.istvan@cinefest.hu címekre
történő feltöltéssel is eljuttathatják a Fesztiválhoz.

-

A magyar nyelvű filmeknek beégetett angol felirattal kell beérkezniük (ha esetleg
angol vagy kevert nyelvű, akkor magyar felirattal). Ezeket a filmeket nem
fordítjuk/feliratozzuk. A cél az, hogy egyidőben angolul és magyarul is érthető legyen.

