15. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja
15th European Film Festival Integration You and Me

Koszalin
4 – 8 września 2018 / 4th - 8th September 2018
KARTA ZGŁOSZENIA – KATEGORIA FILM DOKUMENTALNY
APPLICATION FORM – DOCUMENTARY FILM CATEGORY
Tytuł
(Original title):
Tytuł w języku angielskim
(Title in English):
Produkcja
(Production):
Scenariusz
(Screenplay):
Reżyseria
(Direction):
Producent
(Production):
Adres autora/producenta (Author’s/producer’s address):
Tel. Kom. (Mobile phone):

Tel. (Telephone No):

E-mail :

Inne informacje dotyczące produkcji
(Other pieces of information on production)

Technika:
□ Aktorska (actors)
(Technique) □ Animacja tradycyjna (traditional animation)
□ Animacja komputerowa (computer animation)
□ Mieszana (mixed)
Rok produkcji (Year of Production):
Czas projekcji (Running time):
□ Kolor (Colour)

□ Czarno-biały (Black and white)

Kopia filmu przeznaczona do projekcji konkursowej jest na nośniku (Film gauge):
□ 35 mm
□ Blu-ray disc (BD)
□ DVD Video
Oświadczam, że prawa autorskie zgłoszonego filmu nie są w żaden sposób ograniczone ani nie naruszają praw
autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Film jest oryginalnym wytworem mojej twórczości lub współtwórców,
których mam prawo reprezentować. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikacje moich danych osobowych w celach
związanych z organizacją 15. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja oraz na publiczna emisję filmu
podczas projekcji festiwalowych oraz pofestiwalowych na zasadach określonych Regulaminem Konkursu.
I hereby declare, that copyrights of the applied film are not limited in any way, do not violate copyrights and personal
goods of the third parties. The film is an original result of my work or work of my cooperators which I’m allowed to
represent. I agree to process and publish my personal data in connection with the organization of 15 th European Film
Festival Integration You and Me and public emission of the film during the festival’s post-festival’s projections regulated
by the Competition Rules and Regulations.

Zgłaszam film do konkursu w kategorii film dokumentalny i akceptuję regulamin
15. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja
I submit the film to the contest in a documentary film category and accept the regulations of
the 15th European Film Festival Integration You and Me

Data (date)

Podpis (signature)

