“MARMARA FORUM III. KRİSTAL KAMERA KISA FİLM YARIŞMASI”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AMAÇ
III. Kristal Kamera Kısa Film Yarışması, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda düzenlenmektedir;
• Kısa filmle ilgilenenleri, başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek
• Türk sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak
• Sektöre yeni yapımcılar ve yönetmenler kazandırmak

KAPSAM
• Marmara Forum tarafından gerçekleştirilen yarışma, ön linsans, lisans, yüksek lisans, doktora
öğrencileri ve son 2 yıl içerisinde bu kurumlardan yeni mezun olmuş olan herkese açıktır.

KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma “ÖZGÜN” türde çekilecek tüm kısa film eserlerine açıktır.
• Yarışma kapsamında ahlak boyutlarını zorlayan, topluma zarar ve olumsuz düşünceler
aksettirebilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmada tema sınırlaması yoktur.
• Yarışma, kapsamda belirtildiği üzere herkese açıktır.
• Filmler maksimum 20 dakika olmalıdır. Bu şartlara uymayan filmler yarışmaya kabul edilmez.
• Yarışmacılar en fazla üç eserle yarışmaya katılabilir.
• Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül
almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
• Yapımcı veya yönetmenden en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır.
• Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından
doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki
sorumluluk eser sahibine aittir. Marmara Forum ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu
tutulamaz.
• Ön elemeden geçen filmler Marmara Forum ve www.kristalkamerakisafilm.com adreslerinde
duyurulacaktır.
• Yarışmaya katılacak olan tüm kısa filmler için gönderimler internet ortamı ile sağlanacaktır.

DEĞERLENDİRME

• Kategoriler “özgün” olacaktır. Tek kategori olarak oylanacaktır.
• Jüriden yüksek puanı alan eser sahipleri ön elemeyi geçmiş sayılacaktır. Ön elemeyi sadece jüri
değerlendirmeleri ile en az üç film geçmiş sayılacak ve finale hak kazanacaktır.
• Ön elemeden geçen filmler Marmara Forum (www.marmaraforum.com.tr) ve
www.kristalkamerakisafilm.com adresinden duyurulacaktır.
• Finale hak kazanan eser sahipleri, finalde yeni film çekerek birbirleriyle yeniden yarışacaklardır. Jüri
tarafından yeni film çekmeleri istenecek olan yarışmacılar, yeni filmlerini ünlü oyuncu isimlerin
destekleriyle çekeceklerdir. Yeni çekilecek olan kısa filmler "Spor Sevgisi / Fanatizm" kategorisinde
olmak zorundadır. Projedeki en büyük amaç gençlerin yaratıcılıklarının arttırmasına yardımcı
olmaktır.
• Jüri kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı
olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya
çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Marmara Forum ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken
sorumlu tutulamaz.
• Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
• 1 Aralık 2017 – 1 Ekim 2018 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.
• Yarışma kapsamında ön eleme 1 Ekim - 8 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak, sonuçları ise 8
Ekim 2018 tarihinde açıklanacaktır.

