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Dargay Attila Díj - A magyar animáció ifjú tehetsége 

NEVEZÉSI LAP 

  
Kérjük, a kitöltéshez használjon szövegszerkesztő programot, és kövesse a nevezési szabályzatban foglaltakat! 

 

Jelentkezési lap és a nevezés 

beérkezési határideje: 
2023. július 1. 

A fesztivál levelezési címe: CINE-MIS Nonprofit Kft. 

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál  

H-3525 Miskolc, Kossuth u. 11. 

Telefonszám: +36 46 325 000 

E-mail: info@cinefest.hu, office@cinefest.hu  

Honlap: www.cinefest.hu  

 

 

A nevező (rendező) neve:  

Születési helye és ideje:  

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

 Bemutatkozó filmje (1) címe 

magyarul és angolul: 
  

A film készítésének ideje (év):  

Megtekintési link:  

Jelszó (ha releváns):  

Fesztiváldíjai (ha releváns):  

A film jogaival rendelkező 

kontakt (név, e-mail, 

telefonszám): 

 

Technikai jellemzői: színes  fekete-fehér       vegyes 

Vetítési idő (óó:pp:mm):  

Film nyelve:  

Felirat nyelve:  

Vetítési kópia formátuma: DCI (digital copy) Blu-ray 

Kép formátuma: 
4:3 16:9 anamorphic 

16:9 egyéb: 

 Bemutatkozó filmje (2) címe 

magyarul és angolul: 
  

A film készítésének ideje (év):  

Megtekintési link:  

Jelszó (ha releváns):  

Fesztiváldíjai (ha releváns):  
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A film jogaival rendelkező 

kontakt (név, e-mail, 

telefonszám): 

 

Technikai jellemzői: színes  fekete-fehér       vegyes 

Vetítési idő (óó:pp:mm):  

Film nyelve:  

Felirat nyelve:  

Vetítési kópia formátuma: DCI (digital copy) Blu-ray 

Kép formátuma: 
4:3 16:9 anamorphic 

16:9 egyéb: 

 Bemutatkozó filmje (3) címe 

magyarul és angolul: 
  

A film készítésének ideje (év):  

Megtekintési link:  

Jelszó (ha releváns):  

Fesztiváldíjai (ha releváns):   

A film jogaival rendelkező 

kontakt (név, e-mail, 

telefonszám): 

 

Technikai jellemzői: színes  fekete-fehér       vegyes 

Vetítési idő (óó:pp:mm):  

Film nyelve:  

Felirat nyelve:  

Vetítési kópia formátuma: DCI (digital copy) Blu-ray 

Kép formátuma: 
4:3 16:9 anamorphic 

16:9 egyéb: 

A rendező válogatott (további) 

filmográfiája, fesztiváldíjai: 
 

 

Kérjük, hogy jelen nevezési lapot aláírva, pdf-formátumban, elektronikusan küldje el a 

kötelező mellékletekkel (szakmai önéletrajz, portré és jelenetfotók) az office@cinefest.hu e-

mail címre. 

 

Figyelem: A Fesztiválon bemutatásra kerülő filmeknek 

beégetett angol felirattal kell rendelkezniük (ha angol, 

egyéb vagy kevert nyelvűek, akkor magyar felirattal)! 

  

________________________________________________________________ 

 

A nevezési szabályzatban foglaltakkal egyetértek és elfogadom,  

az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom: 

 

 

.............................................................. 

aláírás 
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