TERMS & CONDITIONS
O Διαγωνισμός Σεναρίου που διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για παιδιά & νέους θεσπίστηκε στοχεύοντας στα εξής:
•
•
•

Στην εκπαίδευση των κινηματογραφιστών – και κυρίως των νέων – ώστε να
γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των ταινιών που πραγματεύονται πτυχές της
παιδικής ή νεανικής ηλικίας και απευθύνονται πρωτίστως σ’αυτές τις ηλικίες.
Στην σταθερή παροχή τεχνογνωσίας και στήριξη σε όλα τα στάδια δημιουργίας
της ταινίας, από την ανάπτυξη μιας ιδέας, ως την εμπορική και εναλλακτική
διανομή της.
Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για συνεργασίες με ΕΡΤ, ΕΚΚ, ΕΚΟΜΕ και άλλους
φορείς, για στήριξη της παραγωγής και της διανομής ταινιών για παιδιά και
νέους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 16 χρονών και άνω (απαραίτητη η γονική
συναίνεση εάν δεν έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας).
2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να:
Α. Συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
B. Επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σενάριο γραμμένο
στην ελληνική γλώσσα έως 15 σελίδες. Οι σελίδες (πλην του εξωφύλλου)
πρέπει να είναι αριθμημένες. Τα σενάρια πρέπει να είναι γραμμένα με
βάση το επαγγελματικό φορμάτ, κατά προτίμηση με Courier 12pt, single
line spacing.
Γ. Επισυνάψουν ξεχωριστή σελίδα με την περίληψη του σεναρίου (μία
παράγραφος).
3. Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος της ταινίας (κωμωδία, δράμα, περιπέτεια,
animation κλπ)
4. Σε περίπτωση πρωτότυπου σεναρίου, ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει όλα τα
δικαιώματα του έργου. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός μοιράζονται τα
δικαιώματα του σεναρίου, θα πρέπει όλοι οι εν λόγω δημιουργοί να
συνυπογράψουν την αίτηση συμμετοχής.
5. Σε περίπτωση διασκευής κάποιου βιβλίου, ο συμμετέχων θα πρέπει να
προσκομίσει αποδεικτικτό χρήσης δικαιωμάτων του εν λόγω έργου.

6. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής με το ίδιο προσχέδιο μόνο μία
φορά. Διορθώσεις και νέες εκδοχές, μετά την κατάθεση της πρότασης δεν γίνονται
δεκτές.
7. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σεναρίων 18 Οκτωβρίου 2019.
8. Η επιτροπή θα επιλέξει τα 10 επικρατέστερα σενάρια, σύμφωνα και με τους
κανονισμού του διαγωνισμού. Τα ονόματα των 10 δημιουργών θα ανακοινωθούν
στις 11 Νοεμβρίου 2019 μέσω της ιστοσελίδας olympiafestival.gr.
9. Οι δημιουργοί των 10 επικρατέστερων σεναρίων θα ταξιδέψουν στον Πύργο
κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 30-7 Δεκεμβρίου 2019,
όπου και θα συμμετέχουν δωρεάν στα σεμινάρια και τα δρώμενα του φεστιβάλ,
ενώ θα έχουν ελεύθερη είσοδο σε όλες τις προβολές και τις παροχές του φεστιβάλ.
Τα εισιτήρια από και προς τον Πύργο και τα έξοδα διαμονής εκεί θα καλυφθούν
από τους διοργανωτές.
10. Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ, οι 10 δημιουργοί θα παρουσιάσουν το
σενάριό τους (pitching) στην κριτική επιτροπή. Το σενάριο που θα επιλεχθεί και οι
τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν κατά την διάρκεια της τελετής λήξης του
φεστιβάλ.
11. Οι παροχές που θα λάβουν οι νικητές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί άδεια χρήσης των ονομάτων των
νικητών, οπτικού και φωτογραφικού υλικού για λόγους δημοσιότητας και
προώθησης.

