Pravilnik Animateka 2012

1. Festival
9. Mednarodni festival animiranega filma Animateka bo potekal med 3. in 9.
decembrom 2012 v Ljubljani ter med 10. in 16. decembrom 2012 v Mariboru. Festival
organizira Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta. Festival vsebuje tekmovalni
program in posebne predstavitve.
2. Tekmovalni del
Mednarodni tekmovalni del je odprt za filme narejene v katerikoli animacijski tehniki.
V tekmovalni program lahko prijavite kratkometražni animirani film (dolžina filma ne
sme presegati 35 minut) v produkciji ali koprodukciji sledečih držav: Slovenija, Italija,
Švica, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora,
Kosovo, Makedonija, Albanija, Grčija, Bolgarija, Romunija, Moldavija, Slovaška
republika, Češka republika, Poljska, Latvija, Litva, Estonija in Ukrajina.
V otroški program Slon sprejemamo filme za otroke ne glede na državo produkcije.
V Evropski študentski tekmovalni program sprejemamo filme, ki so jih naredili
študenti katerekoli izobraževalne inštitucije iz države članice Evropske Unije.
Filmi morajo biti končani po septembru 2011. Izbrani so lahko le tisti, ki doslej še niso
bili predvajani na festivalu Animateka.
3. Prijava v tekmovalni del
Prijava filma se lahko izvede elektronsko preko spleta na spletni strani Animateke ali
preko prijavnice po pošti.
a) Prijava preko spleta
Prijava se izvede na uradni strani festivala Animateka
(http://www.animateka.si/sl/prijavni-obrazec-animateka-2012). V kolikor ima prijavitelj
možnost pošiljanja digitalne HD datoteke filma, se prijava šteje za veljavno, ko je leta pretočena na strežnik festivala. Natančna navodila za prenos datoteke bodo
poslana prijavitelju preko elektronske pošte ob izpolnitvi digitalnega obrazca. Če pa
prijavitelj nima možnosti pošiljanja digitalne kopije filma preko spleta, se prijava šteje
za veljavno, ko festival prejme DVD kopijo filma, ki jo je potrebno do 15. septembra
2012 poslati na naslov:

Mednarodni festival animiranega filma Animateka
Kinodvor
Kolodvorska 13
1000 Ljubljana

b) Prijava po pošti:
izpolniti prijavni obrazec (obrazec najdete na www.animateka.si)
izpolnjen in podpisan obrazec poslati do 15. septembra 2012 na naslov:
Mednarodni festival animiranega filma Animateka
Kinodvor
Kolodvorska 13
1000 Ljubljana
z obrazcem pošljite tudi:
-DVD kopijo filma
-tri fotografije filma in fotografijo avtorja
-dialog listo v angleškem jeziku, če film ni v angleškem jeziku.
Fotografije in dialog lista morajo biti v digitalni obliki. Pošljete jih lahko tudi na naslov:
catalogue@animateka.si
Prijava ni veljavna do pridobitve vseh zahtevanih prilog.
4. Izbor
Izbor je dokončan najkasneje do 15. oktobra 2012. Organizator bo obvestil avtorje o
izboru. DVD kopije vseh prijavljenih filmov in digitalne HD kopije prijavljenih filmov,
tudi neizbranih, bodo ostale v arhivu festivala; na voljo so za interne oglede in ne
bodo vrnjene pošiljatelju.
5. Format in rok za izbrane filme
Izbrani filmi se predvajajo iz 35 mm filmske kopije, DCP formata, digiBete ali Bete SP
(PAL), HD digitalnih formatov, iz miniDV in DVD formata pa zgolj v določenih
primerih.
Kopije izbranih filmov morajo prispeti najkasneje do 20. novembra 2012.
6. Pošiljanje kopij
DVD kopije prijavljenih filmov so lahko poslane po navadni pošti na festivalski naslov,
35 mm ali Beta kopije izbranih filmov pa po dostavni pošti z navedeno vrednostjo,
manjšo od 10 evrov. Pošiljanje digitalnih HD datotek filma je opravljena varno preko
spleta na interni strežnik festivala in nikakor ne bo vidna obiskovalcem spletne strani
Animateka.si. Prosimo, da si zagotovite zadostno pasovno širino za pretok HD
datoteke. Strežnik festivala je zmožen sočasnega prenosa do 100mbit (v Sloveniji).

7. Stroški transporta in zavarovanje kopij
Stroški transporta kopij, poslanih na festivalski naslov, so stroški udeležencev, vračila
kopij pa so stroški festivala. Kopije za predvajanje so zavarovane od časa prihoda do
časa vrnitve kopij.
8. Nastanitev
O možnostih nastanitve bomo goste obvestili ob selekciji filmov. Za vsak film je lahko
povabljen le en režiser, tudi v primeru, ko je režiserjev enega filma več. Povabila ni
mogoče prenesti na druge osebe.
9. Žirija in nagrade
Mednarodno žirijo imenujejo organizatorji festivala, ki podelijo naslednje nagrade:
glavno nagrado žirije za najboljši Srednje in Vzhodno evropski animirani film
pet posebnih omemb žirije.
Podeljena bo tudi nagrada občinstva.
Žirija, sestavljena iz otrok, podeli glavno nagrado za najboljši film v otroškem
programu Slon.
Žirija sestavljena iz študentov Univerze v Novi Gorici bo podelila nagrado za najboljši
evropski študentski film.
Podeljene so lahko tudi druge nagrade.
10. Objava, promocija in arhiviranje filmov
Festival poziva avtorje, producente in distributerje filmov, da pošljejo tudi dodatna
promocijska gradiva, ki bodo v času festivala dostopna novinarjem, gostom in
občinstvu.
Izbrani filmi se lahko vključijo v posebne predstavitve tudi v času po festivalu.
Organizatorji se dogovorijo za pravico predvajanja.
Animateka je hvaležna vsem avtorjem, producentom in distributerjem, ki prispevajo
kopijo filma za festivalski arhiv.
11. Pristojnost
Prisotnost na festivalu pogojuje strinjanje s predstavljenim pravilnikom.
O zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločalo vodstvo festivala. V primeru spora
je zavezujoča slovenska verzija pravilnika.

