
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•Οι ταινίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε διάρκεια τα 20 min

•Το θέµα και η µορφή των ταινιών µπορεί να είναι µυθοπλασία, κινούµενο σχέδιο, ντοκιµαντέρ. Εξαι-
ρούνται τα video art και τα διαφηµιστικά σποτ.

•Σε περίπτωση εικόνων υπερβολικής βίας ή ακατάλληλου υλικού, είναι στην ευχέρεια της Οµάδας 
Ταινιών Μικρού Μήκους του Α.Σ.Τ.Ο.-Επικοινωνούµε, η ώρα που θα προβληθεί η ταινία και το εάν θα 
προβληθεί.

•Επιτρέπεται η συµµετοχή παραγωγών από το εξωτερικό, εφόσον έχει ήδη πραγµατοποιηθεί  ο υποτιτ-
λισµός τους στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

•Για την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν και αποστέλλουν την αντίστοιχη αίτηση  

•Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ορίζεται η 10η Ιουνίου 2015.

•Οι ταινίες γίνονται δεκτές µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.

•Τα έξοδα αποστολής των ταινιών βαρύνουν τους συµµετέχοντες και ο Α.Σ.Τ.Ο.-Επικοινωνούµε δε 
φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που χαθεί ή/και αλλοιωθεί αποστελλόµενο υλικό.  

•Σε περίπτωση που οι συµµετοχές ξεπεράσουν σε διάρκεια προβολής την συνολική διάρκεια του φεστι-
βάλ, υπεύθυνη για την επιλογή των ταινιών που θα προβληθούν είναι η Οµάδα Ταινιών Μικρού 
Μήκους του Α.Σ.Τ.Ο. - Επικοινωνούµε. 

•Ο Α.Σ.Τ.Ο. - Επικοινωνούµε δικαιούται να κρατήσει για το αρχείο του συλλόγου, αντίτυπα των ταινιών 
που θα δηλώσουν συµµετοχή, και να τις χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικούς για το φεστιβάλ σκοπούς 
και προβολές.

Οι ενδιαφερόµενοι και οι συµµετέχοντες µπορούν να ενηµερώνονται για τις εξελίξεις και τα νέα του 
φεστιβάλ στο site του Α.Σ.Τ.Ο.- Επικοινωνούµε, www.astopatras.gr και από την σελίδα του φεστιβάλ 
στο facebook http://tinyurl.com/ngx2tjj. Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί 
µας: τηλ. 6974437780 (Πίµα) & mail astovideofestival@gmail.com.  Οι ταινίες και η αίτηση στέλνονται 
είτε ταχυδροµικά είτε ηλεκτρονικά (βλέπε τις Οδηγίες Αποστολής).

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Οµάδα Ταινιών Μικρού Μήκους του Α.Σ.Τ.Ο- Επικοινωνούµε, στα 
πλαίσια του 12ου Τριήµερου Φεστιβάλ του Α.Σ.Τ.Ο. Το φεστιβάλ δεν είναι διαγωνιστικό, Ο Α.Σ.Τ.Ο.- 
επικοινωνούµε θέλει να προβάλει όλους τους δηµιουργούς που θέλουν να δείξουν και να µοιραστούν 
την δουλειά τους. 
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Για την αποστολή της ταινίας σας θα πρέπει να συµπεριλάβετε στο mail σας το link της ταινίας, δυο φωτο-
γραφίες από την ταινία και την αφίσα εφόσον υπάρχει. Και σε µορφή pdf, doc η φωτογραφία jpeg υψηλής 
ανάλυσης την αίτηση σας συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη.

Δεχόµαστε τις ταινίες από τις παρακάτω υπηρεσίες 

http://www.sendspace.com/
https://www.transferbigfiles.com/
https://www.wetransfer.com/
https://www.dropbox.com/

ή µέσω  youtube ή vimeo µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου 2015.  

•Εκτυπώνεται την αίτηση συµµετοχή σας, την συµπληρώνεται, την υπογράφεται και τέλος την σκανάρετε 
στον υπολογιστή σας (αν δεν µπορείτε να την σκανάρετε δεχόµαστε και φωτογραφία της αίτησης σε υψηλή 
ανάλυση, jpeg αρχείο,ΜΟΝΟ).

•Την αίτηση συµµετοχής, το link της ταινίας και τις φωτογραφίες από την ταινία σας τα αποστέλλετε στο 
mail astovideofestival@gmail.com
 
•Το βίντεο σας στο youtube ή στο vimeo θα πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατότητα να παίξει σε HD 720p 
ή κατά προτίµηση σε full HD 1080p. Όποια συµµετοχή δεν έχει τουλάχιστον δυνατότητα να παίξει σε HD 
720p ή κατά προτίµηση σε full HD 1080p δεν θα προβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα download. 
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Αποδέχοµαι του όρους συµµετοχής

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


