
KAFF 2002  
2002. JÚNIUS 12-16. 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

FILM CÍME:  Magyarul 
 
   Angolul (amennyiben üresen hagyja, a Fesztivál Iroda lefordítja alkotása címét) 
 
Produkció befejezésének dátuma:………………..(év)………………..(hó)……………...(nap)………………Ország:………………...………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JELENTKEZŐ        Név: (vezetéknév)………...……....…………...(keresztnév)……………………………….…….…....ٱnő    ٱférfi 
Cím:………………………………………………………………………………………………………………………………………...……... 
Tel.:………………………………………... …Fax:………………………………………..…E-mail:………………………………………….. 
 
RENDEZŐ       Név: (vezetéknév)………...……....…………...(keresztnév)……………………………….…….……...ٱnő    ٱférfi 
Cím:………………………………………………………………………………………………………………………………………...……... 
Tel.:………………………………………... …Fax:………………………………………..…E-mail:………………………………………….. 
 
PRODUCER       Név: (vezetéknév)………...……....…………...(keresztnév)……………………………….…….…..….ٱnő    ٱférfi 
Cím:………………………………………………………………………………………………………………………………………...……... 
Tel.:………………………………………... …Fax:………………………………………..…E-mail:………………………………………….. 
 
FORGALMAZÓ     Név: (vezetéknév)………...……....…………...(keresztnév)……………………………….…….….….ٱnő    ٱférfi 
Cím:………………………………………………………………………………………………………………………………………...……... 
Tel.:………………………………………... …Fax:………………………………………..…E-mail:………………………………………….. 
 
FILM/VIDEO VISSZAKÜLDÉSE      Személy és/vagy cég neve:…………………………………………………………………... 
Cím:………………………………………………………………………………………………………………………………………...……... 
Tel.:………………………………………... …Fax:………………………………………..…E-mail:………………………………………….. 
 

Az alkotás összefoglalása kb. 50 szóban a hivatalos katalógushoz: 
 

FESZTIVÁL VETÍTÉS 
• Formátum:          35ٱ mm                          ٱ                   1:2.35ٱ                        1:1.66ٱ                    1:1.37ٱegyéb 
 BETACAM SPٱ 
 PALٱ   es video-3/4ٱ 
• Időtartam: perc:……………………másodperc:…………. 
• Feldolgozás: ٱszínes                          ٱfekete-fehér 
• Hang: Film:        ٱMono         ٱStereo            ٱDolby SR               ٱDolbyDigital 5.1             ٱDTS 

Video:      ٱMono         ٱStereo            ٱDolby SR 
• Dialóg: ٱmagyarul ٱangolul     ٱmás nyelven  ٱdialóg nélkül 
• Felirat: ٱvan…………….(nyelv)                       ٱnincs 
• Alkotás értéke (csak a vám miatt):……………...…………US$ 
 
 
 
AZ ALKOTÁS RÉSZLETES ADATAI A ZSŰRI SZÁMÁRA (
Kategória: ٱegészestés film ٱTV special ٱrövidfilm ٱreklámfilm ٱelsőfilm ٱviz
 
Technika: ٱrajz animáció ٱbáb animáció ٱtárgymozgatásos animáció ٱgyurma an

 kollázsٱ számítógépes animációٱ pixillációٱ 
 
Egyéb: ٱfüggetlen film ٱszponzorált film ٱoktatási célból ٱgyerekeknek ٱfelnőtt
A nevezett alkotás 50%-ban magyar tulajdonban van:                                                  
További megjegyzés a produkcióról:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Az alábbi pontokat illetően a jelentkezőknek kötelességük konzultálni a szerzői jogo
1. Engedélyezem, hogy a Fesztivál Szervező Bizottsága publicitás céljából

időtartamának 10%-át, max. 3 percét), s az egyéb benyújtott anyagokat.  
2. Amennyiben alkotásom díjat kap, eladhatok egy példányt a Szervező Bizottság
3. Engedélyem van minden szerzői joggal védett anyagnak (ha van ilyen) az alko
 
Ezennel benyújtom alkotásomat a VI. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválra. 
kapcsolatos valamennyi engedélyt beszereztem. 
JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA  Dátum:…………………..….
 
…………………………………………………………………………………………
*Amennyiben aláírás nem szerepel a jelentkezési lapon, a Fesztivál Iroda úgy tekint
(Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkező aláírására a vámnál szükség lehet.) 

 
 

 1
A válogatásra kizárólag VHS PAL kazettát fogadunk el.
Amennyiben alkotását az előzsűri kiválasztja, kérjük
munkáját 35 mm-es filmen vagy BETA SP PAL
formátumban 2002. május 30-ig küldje el címünkre. 
Több választ is elfogadunk.) 
sgafilm ٱTV sorozat ٱfőcím ٱszignál ٱtrailler 

imáció ٱhomok animáció ٱfestmény animáció 

eknek 
 Nemٱ   Igenٱ                                                                   

………………………………………….………….….. 
……….…………………………………………………. 
k birtokosaival válaszadás előtt. 
 szabadon használja a nevezett alkotást (az alkotás 

 Nemٱ Igenٱ             
nak.   ٱIgen ٱNem 
tásomban történő felhasználására.               ٱIgen ٱNem 

A Fesztivál Szabályzatnak megfelelően az alkotással 

.(év)……......………...……..(hó)………..………...(nap) 

………………………………………………………….. 
i, hogy a jelentkező jóváhagyja a Fesztivál Szabályzatot. 



KAFF 2002  
2002. JÚNIUS 12-16. 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

FILM CÍME:………………………………………………………………………………………………………. 
 
FŐCÍMLISTA 
Ötlet, Irodalmi forgatókönyv:………...………………………….….Animáció:….……………………………………………... 
Figuraterv:……………………………………………………...…….Operatőr:………………………………………………… 
Vágó:…………………………………………………………………Hang:…………………………………………………….. 
Zene:…………………………………………………………………Számítógépes grafika:…………………………………… 
Különleges megjegyzések:……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Amennyiben ez a pályamű már bemutatásra került más fesztiválokon, kérjük, írja le azok nevét, helyét, időpontját és ha van, 
díjait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENDEZŐ ÖNÉLETRAJZA: 
Rendező neve:                                    (vezetéknév)…………………………………..(keresztnév)…………..…………………. 
Levelezési címe:………………………………………………….…………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Születési hely és idő: 
 
Rövid önéletrajz: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmjei (filmek címe, gyártási év, díjak): 
 

Értesítendő személy neve és címe a válogatás eredményéről: 
(Amennyiben üresen hagyja, a jelentkezőt értesítjük.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
MEGJEGYZENDŐ: 
1. Ezen jelentkezési lapnak és a filmnek/videoszalagnak 2002. január 1-március 10. között a Fesztivál Irodába kell 

érkezniük. 
2. Kérjük, ne feledje mellékelni az állóképeket, a rendező fényképét és a dialóglistát (a film címével és a rendező 

nevével a hátoldalukon). 
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