
 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                 

                                                      

                                                                        

  

 

FILM LUZEEN INSKRIPZIOA 
 

Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astearen XXII. edizioko lehiaketan parte 
hartuko duten film luzeak Publikoaren Sarira aurkeztuko dira (6.000 €). Filma Espainian 
banatzen duen etxearentzat edo, horrelakorik ez izanez gero, inskribatzen duen 
enpresarentzat izango da saria. 
 

FILMAK INSKRIBATZEKO 
 

Filmak inskribatzeko azkeneko eguna abuztuaren 15a izango da. Beraz, egun hori baino 
lehenago frankeatuta egon behar du bidalketak. Hautaketarako, filmaren kopia bat bidali be har 
da DVDn (bai PAL formatuan bai NTSC formatuan), baita inskripzio erabili ere (linean 
formularioa). Mesedez, ziurtatu diskoak behar bezala funtzionatzen duela eta bidaltzeko 
garaian ondo babestuta dagoela. Bidalitako kopiak ez dira itzuliko. . 
 

 DVD diskoetan datu hauek agertu behar dira idatzita:  
 
 Filmaren titulua 
 Harremanetarako e-mail helbidea  
 Zuzendariaren izena  
 Iraupena minututan 

 
Bidalketa nazioartekoa baldin bada komeni da enbalajean hau idatzita agertzea: “Balio 
komertzialik gabea, kultur erabilerarako bakarrik” . 
 
Film luzetzat hartzen dira, gure zinemaldian hautatzeko aurkeztu badira, 31 minutu edo 
gehiago irauten dutenak. FILM LUZETZAT HARTZEN DIREN HORIEK BAKARRIK 
INSKRIBATU DAITEZKE WEBGUNE HONETAN . 30 minutu edo gutxiago irauten duten film 
laburren lehiaketan inskribatzeko sartu webgune honetan: www.shortfilmdepot.com. 
 

 

BIDALTZEKO HELBIDEA 
 

Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astea 
Donostia Kultura 
Erregina Erregentea, 8 - 4. 
20003 Donostia-San Sebastián 
Tel.: (34) 943 481 157  
cinema_cinema@donostia.org 
 

 

 

http://www.donostiakultura.com/terror/2011/es/inscripcion/largometraje_eu.php
http://www.donostiakultura.com/terror/2011/es/inscripcion/largometraje_eu.php
http://www.shortfilmdepot.com/


 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                 

                                                      

                                                                        

  

 

FILM LUZEEN LEHIAKETARAKO OINARRIAK  
Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren XXII. Astea  
2011ko urriaren 29atik azaroaren 4ra 
2011 
 
 
OINARRIAK           

 
Aukeraketa egiteko batzorde arduradunak aukeratuko ditu lehiaketan parte hartuko duten film 
luzeak. Lehiaketara aurkezten diren film luzeek jarraian zehazten diren baldintzak errespetatu 
beharko dituzte: 
 
 2009ko urtarrilaren lehenengoa baino beranduago egin izana.  
 Fantasiazko edo beldurrezko gai bat lantzea. 
 Formatu guztiak onartuko dira, bai zinema (16mm eta 35mm), bai bideoa (Betacam, HD, 

DCP). 
 
Film bat lehiaketara aurkezteko, filmaren DVD kopia eta izena emateko formularioa beteta 
bidali behar dira, 2011ko abuztuaren 15a baino lehen.  
 
 
 
IKUSLEEN SARIA FILM LUZE ONENARI        

 
 Ikusleek emango dute saria beren botoen bitartez. Film luze bakoitzak lortzen duen 

puntuazioa zehazteko, lortutako puntuazio guztien batura botoa, eman duen 
ikusle-kopuruagatik zatituko dugu. 

 Film Luze Onenaren Ikusleen Sariarekin batera 6.000 € emango dira. 
 Saria 2011ko urtarrilean ordainduko da, eta saria Espainian banatzeko eskubidea duen 

enpresa banatzailearentzat izango da. Baldin eta irabazten duen film luzeak Espainian 
banatzailerik ez badu, saria filmaren ekoizetxearentzat izango da.  

 Enpresa banatzaile irabazleak, filmari buruzko publizitatea egiteko orduan film horrek 
Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren XXII. Astean Ikusleen saria irabazi 
duela argi eta garbi adierazteko konpromisoa hartu du.  

 
 

 
Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astea  

Donostia Kultura 

Teatro Victoria Eugenia 

Reina Regente, 8 - 4º 

20003 Donostia-San Sebastián 

34 943 48 11 57 

cinema_cinema@donostia.org 

www.sansebastianhorrorfestival.com 

 


