قوانین جشنواره چندرسانه ای حکومت اسالمی

 -1اثر ارسالی باید تولید ابتدای سال  1390به بعد باشد و در قطع  HDو 4K ،2K ، Full HDتولید شده باشند
 -2کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارسال آثار محدودیتی ندارد.
 -3پس از تحویل اثر ،با رعایت حق سازنده اثر ،امکان استفاده برای دبیرخانه جشنواره مجاز است.
 -4نسخهای از فیلمهای ارائه شده به دبیرخانه جشنواره ،به منظور استفاده پژوهشگران در «بانک فیلم» مرکز نگهداری
خواهد شد.
 -5مدت زمان مورد قبول برای آثار مستند کوتاه  5تا  15دقیقه است.
 -6دبیرخانه جشنواره ارسال کننده اثر را صاحب اثر دانسته و هر گونه تخلف در این خصوص متوجه ارسال کننده
خواهد بود.
 -7شرکت همه فیلمسازان ،نهادها ،سازمانهای دولتی و تهیهکنندگان بخش خصوصی آزاد است.
 -8دبیرخانه جشنواره مجاز به استفادهی  3تا  5دقیقه از آثار منتخب جشنواره برای موارد تبلیغی و اطالعرسانی
است.
 -9در صورت تخصیص جایزه جشنواره در یک رشته به بیش از یک نفر ،جایزه نقدی بطور مشترک اهدا میشود.
 -10تهیهکننده اثر و یا نماینده قانونی دارای مجوز از ایشان به دبیرخانه جشنواره ،اختیار و اجازه میدهد که فیلمهای
منتخب را در مواردی که دبیرخانه صالح بداند ،پخش و به نمایش درآورد.
 -11متقاضیان شرکت کننده در جشنواره می توانند اثر خود را به صورت حضوری ،از طریق پست یا صفحه جشنواره
در نرم افزار آی گپ به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.
 -12هر فیلم می بایست جهت بازبینی به صورت مستقل بر روی یک سی دی و یا دی وی دی (یا آپلود در پیام رسان
آی گپ) به صورت فایل دیتا با یکی از فرمتهای  MP4- AVI- MXF- MPEG2- MOVبا کیفیت H.264ارسال
شود و همچنین مشخصات فیلم و فیلمساز شامل نام فیلم ،نام کارگردان ،زمان فیلم ،سازمان تهیه کننده فیلم به
طور کامل بر روی نسخه ارسالی درج گردد.
 -13آثاری که مدارک آنها ناقص و یا فاقد استاندارد فنی جهت نمایش باشد از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
 -14نسخههای کپی شده به روی سی دی و یا دی وی دی بازگشت داده نمیشوند.
 -15ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره به معنای قبول مقررات اعالم شده می باشد و در صورت بروز هر گونه دعوی
حقوقی  ،دبیرخانه جشنواره هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت.
 -16حق تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موارد و یا نکات پیش بینی نشده در اختیاردبیرخانه
جشنواره بوده واین تفسیر قاطع و مصون از هرگونه اعتراض و ادعایی است.
 -17آثار بدون هیچگونه آرام ،لوگو و نشانه باشد.

