T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY LİSESİ
II. LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMASI

Galatasaray Lisesi, Sinema Kulübünün bu yıl ikincisini düzenleyeceği Liselerarası Kısa Film
Yarışması'na ev sahipliği yapacaktır. Yarışma, öğrencilerin film yapımına ilgi duymalarını ve
bu konuda yaratıcılıklarını geliştirmeyi, katılımcıların sinema sanatında özgün fikirler
üretebilmelerini ve farklı bakış açılarıyla teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI
1) Yarışmanın teması serbest konuludur. Kurmaca, belgesel ve animasyon şeklinde hazırlanmış
eserler değerlendirilecektir.
2) Filmlerin süresi 3-15 dakika arası olmalıdır.
3) Sadece İstanbul ili sınırları içindeki lise öğrencileri katılabilir.
4) Eserin daha önce ödül almış olması yarışmaya katılmaya engel teşkil etmez. Önceki seneler
yarışmaya katılmış olan filmler bir daha katılamaz.
5) Filmlerde uygunsuz materyaller (müstehcenlik, şiddet, uyuşturucu vb.) ve mevzuatta suç
veya kabahat teşkil eden içerik bulunmaz.
6) Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin mutlaka Türkçe altyazısı olmalıdır.
7) Başvuru dosyası 20 Nisan 2019 tarihine kadar Galatasaray Lisesi'ne posta yoluyla veya
bizzat teslim edilmelidir. Kullanılacak adres: "Liselerarası Film Yarışması, Galatasaray Lisesi,
Kuloğlu Mahallesi, İstiklal Caddesi No:159, 34430 Beyoğlu/İstanbul"
DİĞER KOŞULLAR
1) Değerlendirme jürisi, organizasyonun programı ve ödüller katılım süresince açıklanacaktır.
Galatasaray Lisesi Sinema Kulübü jüri, program ve ödülleri değiştirebilir.
2) Değerlendirme jürisinin kararı kesindir. Eser sahibi yarışmaya katılarak sonuç ile ilgili
verilen kararlara uyacağını ve bunlara her türlü itirazdan imtina edeceğini kabul, taahhüt ve
beyan eder.
3) Ödüller filmler arasında paylaştırılamaz.
4) Filmler seyircilere Galatasaray Lisesindeki salonlarda ve belirlenen programa göre sunulur.
5) Yarışmacılar, filmlerde kendilerine ait görüntü ve müzikleri kullanmadıkları takdirde telif
ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Varsa telif hakkı sahipleri filmin sonunda
belirtilmelidir.
6) Yarışmaya gönderilen filmlerin iadesi yapılmayacaktır.

BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER
Basılı Halde:
- Başvuru Formu (katılımcı tarafından el yazısı ile doldurulmuş ve imzalanmış)
- Taahhütname (katılımcı tarafından el yazısı ile doldurulmuş ve imzalanmış)
- Muvafakatname (katılımcının velisi tarafından el yazısı ile doldurulmuş ve imzalanmış)
(Belgeler Galatasaray Lisesi Internet sayfasında bulunabilir)

- Güncel öğrenci belgesi
Dijital Ortamda (CD/DVD/Taşınabilir Bellek):
- Filmin afişi (PNG veya JPEG formatında, en 300dpi yüksek çözünürlükte)
- Filme ait iki adet fotoğraf (PNG veya JPEG formatında)
- Filmin fragmanı (MP4, MOV veya MPEG2 formatında)
- Filmin bir kopyası (MP4, MOV veya MPEG2 formatında)

ESERE AİT HAKLAR
Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, eser sahiplerinden izin almak şartıyla, yarışmacılara ait filmlerin
kopyalarını saklamak amacıyla bir kısa film arşivi kurabilir, burada bulunan kopyaları tanıtım
ve kültürel gösterimler amacıyla kullanabilir.

ÖDÜL
Jüri üyeleri tarafından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen eserlerin yönetmenleri yönetmenlik
kursu ile ödüllendirilecektir.
Kazananlar 17 Mayıs 2019 tarihinde okulumuzun internet sayfasından ilan edilecektir. Ödül
töreni de aynı tarihte gerçekleştirilecektir.

