REGLEMENT "FRAME KORTFILMFESTIVAL 2018"
1. HET FESTIVAL
De organisator van het FRAME KORTFILMFESTIVAL is Frame in samenwerking met CC DE
KRUISBOOG Tienen. Het festival vindt plaats in de zalen van CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20,
3300 Tienen, op 22 september 2018, vanaf 20u15.
2. DEELNAMEVOORWAARDEN
Deelname is gratis. De competitie staat open voor fictiefilms van debuterende cineasten (1ste,
2de of 3de kortfilm), wonend in België. Elke auteur kan slechts 1 film inzenden en elke film kan
slechts 1 keer ingezonden worden. De film duurt maximaal 20 minuten, inclusief begin- en
eindgeneriek. Het onderwerp is vrij. Het filmbestand wordt aangeleverd als mp4 en in HD
resolutie (1920-1080), samen met het ingevuld deelnameformulier.
3. INZENDEN EN DEADLINE
Een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt dus uiterlijk op 15 augustus om 23u59 bezorgd aan
Frame via een e-mail naar frame@framefilms.be. Het onderwerp van deze mail is "INZENDING
FKF".
Het inschrijfformulier is terug te vinden op de event pagina van het Frame Kortfilmfestival
(www.facebook.com/FRAMEbe) en op de sites van Frame (www.framefilms.be) en CC De
Kruisboog (www.dekruisboog.be).
In het formulier moet een link opgenomen worden naar WeTransfer of Vimeo. Via die link is de
inzending te downloaden, samen met 3 filmstills. Deze bestanden worden enkel gebruikt in het
kader van het festival en/of ter promotie ervan. Een inschrijving is definitief als Frame ze
ontvangt voor het verstrijken van de deadline.
4. SELECTIE EN COMPETITIE
Na inzending van het formulier krijg je een bevestiging van Frame. Elk volledig ingevuld en tijdig
ingezonden formulier is ontvankelijk. Uit alle ontvankelijke inzendingen wordt een selectie
gemaakt. Deze beslissing is onherroepelijk. Geselecteerde films worden vertoond op de
festivaldag.
Tijdens het festival kan het publiek aan de hand van een invulformulier een stem uitbrengen op de
film waarvan ze het meest genoten hebben. De film met de meeste stemmen wint de
publieksprijs. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Na telling van de stemmen word de
publieksprijs nog dezelfde avond uitgereikt.
5 RECHTEN
De ingezonden film moet door de deelnemer zelf gerealiseerd zijn. Door zijn deelname verklaart
de deelnemer houder te zijn van alle auteursrechten van het ingezonden werk, inclusief de
gebruikte muziek. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke
inbreuken op het auteursrecht.
6. VERTONING EN GEBRUIK

Door zijn deelname geeft de deelnemer toelating om de ingezonden kortfilm te vertonen op het
festival. Geselecteerde films worden 1 keer vertoond tijdens het festival. Bij selectie bezorgt de
cineast zijn festival-versie uiterlijk op 10 september 2018 om 23u59 aan het festival.
De organisator krijgt toestemming om fragmenten van de film te gebruiken ter promotie van het
festival bij de buitenwereld.
7 WIJZIGINGEN EN OVERDRACHT
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van wijzigingen of annulering
van het festival wegens overmacht.
8 TOESTEMMING
Alle gevallen niet voorzien in dit reglement behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de
organisator. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk en er wordt niet over
gecorrespondeerd. Door inzending van zijn film gaat de inzender onvoorwaardelijk akkoord met
dit reglement.

