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REGULAMENT 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM DaKINO 

 

 

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film DaKINO va avea loc în perioada 13- 17 

aprilie 2016, la București.  

Festivalul este un eveniment anual, competitiv, nespecializat, organizat de Asociația FAMart și 

Fundația DaKINO.  

 

Competiție scurtmetraj ficțiune și animație 

* pentru participarea filmelor în Festival nu se percepe taxă.  

* premiile vor fi acordate de Juriul internațional.   

 

Condiții generale: 

1. Vor fi admise la preselecție doar scurtmetrajele care îndeplinesc următoarele condiții:  

- sunt produse după 1 ianuarie 2015; 

- nu depășesc 20 de minute;  

- sunt subtitrate în limba engleză, dacă dialogul este în altă limbă decât engleză;  

2. Înscrierile pentru competiția de scurtmetraj sunt deschise în perioada 20 februarie- 20 martie 

2016. Selecția aparține criticului de film Irina-Margareta Nistor. 

3. Proiecția filmelor selectate se va face doar de pe suport DCP sau digital- fișier HD, conform 

specificațiilor tehnice indicate de Festival. 

4. Festivalul invită 1 reprezentant al fiecărui film (regizor/ producător/ scenarist/ actor) acceptat 

în competiție. Festivalul acoperă costurile de cazare pentru 3 zile.  

 

Pentru înscrierea filmului spre selecția în cadrul Competiției DaKINO:   

 pe e-mail, la office@famart.ro până pe 20 martie 2016:  

o Formularul de înscriere completat 

o Linkul de vizionare pentru film 

o Lista de dialoguri  

o O fotografie din film  

 

 prin poștă:  

o Un DVD cu filmul– având titlul filmului, numele regizorului și durata filmului 

notate direct pe DVD.  

DVD-ul va fi trimis cu specificația: „Fără valoare comercială. În scop cultural”. 

DVD-ul nu va fi returnat. 
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Transport  

Materialul de proiecție trebuie să ajungă la Festival cel târziu pe 30 martie 2016. În cazul în care 

materialul de proiecție nu ajunge până la data respectivă, filmul selectat va fi înlocuit.  

Materialul de proiecție va fi trimis la Festival pe cheltuiala participanților.  

Materialul de proiecție trebuie trimis împreună cu o factura proforma prin poșta normală sau 

prin curier rapid cu următoarele mențiuni: „Fără valoare comercială. În scop cultural”.  

Valoarea indicată pe factură nu trebuie să depășească suma de 10 Euro.  

Nu vor fi acceptate materiale de proiecție trimise par avion din cauza dificultăților de  

procedură vamală.  

 

Adresa Festivalului:  

Festivalul Internațional de Film DaKINO  

Strada Remus, nr. 10, București, 030685 

 

Diverse  

1. Ordinea de proiecție în cadrul competiției este stabilită de Festival. 

2. Un film înscris și selectat în competiția Festivalului nu poate fi retras ulterior. 

3. Festivalul are dreptul de a proiecta filmele din competiție de 4 ori în timpul Festivalului. 

4. Festivalul are dreptul de a utiliza imagini din filmele aflate în competiție pentru promovare 

media (maximum 3’).   

 

Premii: 

 

Trofeul DaKINO;  

Cea mai bună regie; 

Cel mai bun scenariu 

- acordate de un Juriu format din 5 personalități internaționale. 

 

Premiul Publicului  

 

Trimiterea formularului de înscriere la Festivalul Internațional de Film DaKINO pe e-mail sau prin 

poștă implică acceptul semnatarului cu privire la regulamentul Festivalului.    
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