
                                                              

FILM LABURREN INSKRIPZIOA

Film laburren nazioarteko lehiaketan 30 minutu edo gutxiago irauten duen edozein film labur 
inskribatu daiteke. Espainian produzitutakoa bada, Espainiako Film Labur Onenaren Sarira 
ere aurkeztu daiteke. Animaziozkoa bada, Animazio Film Labur Onenaren Sarira ere aurkeztu 
daiteke. Hautaketa batzordeak erabakiko du zein kategorian edo kategoriatan parte hartuko 
duten filmak.

Inskripzioa egiteko eta kopia bidaltzeko azkeneko eguna: 2013eko abuztuaren 15a.

Inskripzioa bi modu ezberdinetan egin daiteke:

1. Film  laburraren  online bidalketa   eta  inskripzioa  www.movibeta.com webgunea 
erabiliz

Movibeta web-tresnak ohiko posta bidezko bidalketa ordezkatzen du zerbitzari  pribatu 
batean lekua eskainiz.  Parte-hartzaileak bere bideoa zinemaldi bakoitzarentzat espresuki 
sortutako site batean ostatzen du.

2. Film laburraren inskripzioa Asteko webgunean 
(www.sansebastianhorrorfestival.com) eta DVDaren bidalketa

Hautaketarako,  filmaren  kopia  bat  bidali  behar  da  DVDn  (bai  PAL  formatuan  bai  NTSC 
formatuan), baita inskripzio formularioaren kopia inprimatua ere. Mesedez,  ziurtatu diskoak 
behar bezala funtzionatzen duela eta bidaltzeko garaian ondo babestuta dagoela. Bidalitako 
kopiak ez dira itzuliko.

DVD diskoetan datu hauek agertu behar dira idatzita:

• Filmaren titulua
• Harremanetarako e-mail helbidea 
• Zuzendariaren izena 
• Iraupena minututan

Bidalketa  nazioartekoa  baldin  bada  komeni  da  enbalajean  hau  idatzita  agertzea:  “Balio 
komertzialik gabea, kultur erabilerarako bakarrik”.

Film  laburtzat  hartzen  da,  gure  zinemaldian  hautatzeko  aurkeztu  bada,  30  minutu  edo 
gutxiago irauten duen edozein lan.

BIDALTZEKO HELBIDEA

Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astea
Victoria Eugenia Antzokia
Donostia Kultura
Erregina Erregentea, 8 - 4.
20003 Donostia

http://www.donostiakultura.com/terror/2013
http://www.movibeta.com/


                                                              

FILM LABURREN NAZIOARTEKO LEHIAKETARAKO OINARRIAK 
Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren XXIV. Astea
Urriaren 26tik azaroaren 1ra
2013

OINARRIAK

Hautaketa  batzordeak  aukeratuko  ditu  lehiaketan  parte  hartuko  duten  film  laburrak. 
Lehiaketara  aurkezten  diren  film  laburrek  jarraian  zehazten  diren  baldintzak  errespetatu 
beharko dituzte:

 2011eko urtarrilaren lehenengoa baino beranduago egin izana
 30 minutu baino gehiago ez irautea
 Fantasiazko edo beldurrezko gai bat jorratzea

Inskripzio-epea ekainaren 14ean hasi eta abuztuaren 15ean amaituko da.
 

SARIAK

 Ikusleen Saria Film Labur Onenari (2.000 €)
Ikusleek ematen dute sari hau beren botoen bitartez. Film labur bakoitzak lortzen duen 
puntuazioa zehazteko jasotako puntu guztiak batuko dira eta zenbaki hori botoa eman duen 
ikusle kopuruarekin zatitu egingo da.

 Nazioarteko Epaimahaiaren Saria (1.000 €)
Nazioarteko epaimahai espezializatuak, Antolakuntzak aukeratu duena, Film Labur Onena 
sarituko du.

 Ikusleen Saria Animazio Film Labur Onenari (1.000 €)
Hautatutako animaziozko film laburrak sari hau irabazi ahal izango dute.

 Ikusleen Saria Espainiako Film Labur Onenari (1.000 €)
Hautatutako Espainiako film laburrak sari hau irabazi ahal izango dute.

 Zilarrezko Méliès Saria Europar Film Labur Onenari
Nazioarteko epaimahai espezializatuak ere Zilarrezko Méliès Saria emango du, Fantasiazko 
Zinemaldien Europako Federazioaren oinarrien arabera.

 Gazte Epaimahaiaren Saria 
Gazteek osatutako epaimahaiak emango du sari hau.

Hautaketa batzordeak erabakiko du zein kategorian edo kategoriatan parte hartuko duten 
filmak.
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