Yarışma Detayları ve Katılım Şartları:
Projenin Anahatları
• Başvurular ön değerlendirme jürisi tarafından izlenecek ve finale kalması için en iyi 5
film belirlenecek.
• Belirlenen 5 film, “konradturkiye”-Instagram hesabı üzerinden halka açık şekilde
paylaşılarak oylamaya sunulacak.
• Oylamalar sonucunda en çok beğeni alan 3 film belirlenecek ve 3 kişi kazanmış olarak
açıklanacak.

Proje Taslak Takvimi
●

Yarışma Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2020

●

Ön değerlendirmelerin açıklanması ve filmlerin “konradturkiye”-Instagram hesabına
yüklenmesi: 09 Kasım 2020

●

Sosyal medya üzerinden yapılacak son oylama tarihi ve saati:
13 Kasım 2020 - Saat: 15.00

●

Kazananların Açıklanması: 13 Kasım 2020 - Saat: 16.00

●

Brüksel-Strazburg Seyahati için öngörülen zaman 2021 Yaz dönemidir. Kesin tarih
daha sonra paylaşılacaktır.

Yarışma Yönetmeliği
• Yarışma sadece üniversite öğrencilerine açıktır.
• Filmin yönetmeninin T.C vatandaşı olması gerekmektedir.
• Yarışmaya başvuracak filmler herhangi bir format kısıtlaması olmaksızın, istenilen
formatta çekilebilir.
• Yarışmaya, süresi 3 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
• Kısa film başvurularında herhangi bir kategori sınırlaması (kurmaca, deneysel,
canlandırma ve belgesel) bulunmamaktadır.
• Filmin daha önce bir festivalde yarışmış ya da ödül almış olması yarışmaya katılmasına
engel değildir.
• Filmler İngilizce ya da Türkçe olarak istenilen coğrafyada çekilebilir. Türkçe olan filmler
İngilizce altyazılı olmalıdır.
• Yarışmacılar birden çok eserle yarışmaya başvurabilir. Ancak aynı kişinin sadece tek bir
filmi finalde yarışmak üzere jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
• Seçilen filmlerin yönetmenlerine Konrad-Adenauer-Stiftung tarafından ödül sertifikası
verilecektir.
• Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da
sayıda ödül verilemez.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılmak isteyenlerin Başvuru Formunu eksiksiz doldurması gerekmektedir.

• Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuran kişiyi bağlar. Bu
bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
• Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası
başvuru sahibinin (yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.
• Yarışma düzenleyicileri olası fikir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi
bir şekilde ihlalinden sorumlu değildir.
• Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi yarışma düzenleme
kuruluna aittir. Yarışmaya katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan
diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı
bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin
sorumluluğundadır.
• Katılımcılar, yarışma düzenleyicilerine bedel ödenmeksizin filmlerini ticari olmayan
şekilde kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana
getirme hakkı verirler.
• Yarıma düzenleyicilerinin seçilen filmleri ticari olmayan ortamlarda, örneğin web
sitelerinde, konferanslarda ya da diğer yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma ,
canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.

