http://primed.tv/
PriMed 2018 için kayıtlar başladı
PriMed – Uluslararası Akdeniz Belgesel ve Röportaj Ödülü; Programları veya
eserleriyle Akdeniz havzasında, geniş anlamda Karadeniz’den Atlantik kıyılarına
uzanan bölgede yer alan ülkelerin daha iyi tanınmasına katkı sağlayan tüm eser
sahibi, yönetmen, yapımcı ve yayıncılara açıktır.
PriMed’e eserlerin kaydı ücretsizdir.
Filmlerin kayıt ve gönderim son tarihi: 31 Mart 2018

ONLINE KAYIT FORMU
Bu form u eksizsiz istenilen bilgilerle doldurmanız gerekmektedir. (öncelikle Fransızca olarak, veya
İngilizce)
- Eserin özeti, en fazla on satırlık
- Yönetmenin biyografisi, en fazla on satırlık
- Film dosyasını yüklemek için bağlantı adresi, Fransızca versiyonlu veya Fransızca altyazılı
(öncellikle), İngilizce veya İtalyanca
- Tek kabul edilen format: h264/mp4
- En fazla dosya boyutu: 8 Go
- Dosya muhakkak yüklenebilir olmalı (Vimeo, WeTransfer, Google Drive, vs.) Yüklenmesi mümkün
olmayan filmler kabul edilmeyecektir.
- Eserin fotoğraflarını yüklemek için bağlantı adresi.
Sunulan eserler:
- 1 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılmış olmalı;
- Daha önce kesin olarak PriMed’de yarışmamış olmalı;
- Birkaç bölümlük bir belgesel olması halinde, sadece bir bölümü yarışabilir;
- Ortak yapım programı ise, tek bir ortak-yapımcı tarafından sunulmalı; söz konusu kişi ortaklarının
önceden onayını almış olmalı. Tüm ortak yapımcıların isimleri, Kayıt formunda yer almalıdır.
Sunulan görsel-işitsel eserler Akdeniz ülkelerinin meseleleri, kültürü, mirası, tarihi, toplumları, kadın
ve erkeklerin hayatları ile ilgili konuları ele almaktadır.
Herhangi bir reklam veya propaganda unsuru içermemelidir.
Her eser sadece bir kategoride yarışabilir. Bu seçim Kayıt formunda açıkça belirtilmelidir.
Eserlerin PriMed’e kayıtları ücretsizdir.

PriMed (Uluslararası Akdeniz Belgesel ve Röportaj Ödülü) yarışmasına bir programın önerilmesi, işbu
yönetmeliğin bütünüyle kayıtsız şartsız kabul edilmesi anlamına gelmektedir. >> yönetmeliğe bakınız

Etkinliğin Organizasyonu
Yarışma üç aşamadan oluşmaktadır:
- Ocak 2018: Katılım çağrısı – Kayıt ve filmlerin son gönderim tarihi: 31 Mart 2018’dir
- Mayıs / Haziran 2018: Bir Uluslararası jüri tarafından finale aday filmlerin seçimi
- Kasım / Aralık 2018, PriMed final aşaması: Ödülleri takdim eden Uluslararası jürinin çalışmaları,
Akdeniz Gençlerinin jüri çalışmaları, halka açık gösterimler, buluşmalar, ödül töreni.

Ödüller ve Yayın Ödülleri >> burda keşfedin

