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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α1.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ‘Κινηµατογραφικές Μέρες
Κύπρος’ είναι το επίσηµο διεθνές κινηµατογραφικό φεστιβάλ της
Κύπρου. Συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισµού, Aθλητισµού και Νεολαίας της Κυπριακής
Δηµοκρατίας και το Θέατρο Ριάλτο.
Την ευθύνη για την επιλογή των ταινιών, τον καταρτισµό του
προγράµµατος προβολών και των παράλληλων εκδηλώσεων έχει
τριµελής Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Aθλητισµού και Νεολαίας και το
Θέατρο Ριάλτο.

Α2.

Στόχοι του Φεστιβάλ είναι:
- Η συµβολή στην ανάπτυξη, προβολή και κινητικότητα της
τέχνης του Κινηµατογράφου στην Κύπρο και στην ευρύτερη
περιοχή.
- Η προβολή του έργου κινηµατογραφιστών από όλο τον κόσµο
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και η γνωριµία του µε το κοινό της Κύπρου.
- Η λειτουργία του ως κοµβικού σηµείου συνάντησης του
κινηµατογράφου των τριών ηπείρων που περιβάλλουν την
Κύπρο.
Α3.

Το Φεστιβάλ είναι ετήσιο και πραγµατοποιείται παράλληλα στη
Λεµεσό και τη Λευκωσία. Τη 18η έκδοσή, η οποία έχει ακυρωθεί
το 2020 λόγω της πανδηµίας (Covid-19), διαδέχεται η 19η το
2021 η οποία θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 24 Απριλίου 2021.

Α4.

Για το 2021 το Φεστιβάλ περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
- Glocal Images - Διεθνές Διαγωνιστικό Τµήµα: στο τµήµα αυτό
συµµετέχουν ταινίες µυθοπλασίας µεγάλου µήκους. Οι επιλογές της
καλλιτεχνικής επιτροπής προέρχονται από την Κύπρο και ολόκληρο
τον κόσµο, µε έµφαση στον κινηµατογράφο των ηπείρων που
περιβάλλουν την Κύπρο και έχουν ως στόχο να αναδείξουν τον
κινηµατογράφο ως τέχνη και ως εργαλείο διαπολιτισµικού
διαλόγου. Το Glocal Images στοχεύει, επίσης, στην προσέλκυση
ταινιών που σκιαγραφούν τους ιδιαίτερους “χρωµατισµούς” ενός
τοπικού κινηµατογράφου και συνάµα αντλούν από τις θεµατικές και
στιλιστικές επιλογές ενός σύγχρονου διεθνικού κινηµατογράφου.
Κάθε ταινία του τµήµατος αυτού προβάλλεται µία φορά στη Λεµεσό
και µία στη Λευκωσία.
- Viewfinder – Ματιές στον Σύγχρονο Διεθνή Κινηµατογράφο: η
Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ επιλέγει και προσκαλεί
ταινίες µυθοπλασίας µεγάλου µήκους που έχουν διακριθεί κατά τη
διάρκεια της φεστιβαλικής χρονιάς και επιλέγονται µε βάση κριτήρια
της Καλλιτεχνικής Επιτροπής. Βασικός στόχος του προγράµµατος
είναι η ενηµερότητα του κοινού γύρω από τις επιλογές σηµαντικών
φεστιβαλικών κέντρων.
- Παράλληλα Προγράµµατα: περιλαµβάνουν ειδικές προβολές,
θεµατικές ενότητες και αφιερώµατα στο έργο διακεκριµένων
κινηµατογραφιστών απ’ όλο τον κόσµο.
- Παράλληλες Εκδηλώσεις:
περιλαµβάνουν εργαστήρια και masterclasses για επαγγελµατίες
του χώρου.
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ “GLOCAL IMAGES –
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ”

Β1.

Όλες οι ταινίες που συµµετέχουν στο “Glocal Images - Διεθνές
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Διαγωνιστικό Τµήµα” επιλέγονται και προσκαλούνται από την
Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ.
Β2.

Τον αριθµό των ταινιών που θα προβληθούν καθορίζει η
Καλλιτεχνική Επιτροπή και οι ανάγκες του προγράµµατος.

Β3.

Κριτήρια Επιλογής
Οι ταινίες που συµµετέχουν στο “Glocal Images - Διεθνές
Διαγωνιστικό Τµήµα” πρέπει:
α) να είναι ταινίες µυθοπλασίας·
β) να είναι πρώτης προβολής στην Κύπρο·
γ) να είναι παραγωγής 2020 ή και 2021, δηλαδή να έχει
ολοκληρωθεί η παραγωγή τους πριν τις 11/1/2021. Λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν µε την πανδηµία θα
γίνουν δεκτές και ταινίες παραγωγής 2019.
δ) να είναι διαθέσιµες σε µορφή Digital Cinema Package.Κανένα
άλλο format δεν θα γίνεται αποδεκτό·
ε) να έχουν διάρκεια άνω των 60 λεπτών.

Β4.

Διαδικασία
Η αίτηση για συµµετοχή µιας ταινίας στο τµήµα αυτό θα πρέπει να
γίνεται µέσω της ιστοσελίδας www.filmfreeway.com. Oι ταινίες θα
πρέπει να υποβάλλονται µε ασφαλή σύνδεσµο προστατευµένο µε
κωδικό (secure online screener) και να είναι διαθέσιµες µέχρι και τα
τέλη Φεβρουαρίου 2021. Οι ταινίες θα πρέπει να έχουν αγγλικούς
υπότιτλους.
- Το δικαίωµα συµµετοχής για κάθε ταινία ανέρχεται στα €20 (είκοσι
ευρώ).

Β5.

Προϋποθέσεις
Οι ταινίες που επιλέγονται για να προβληθούν στο “Glocal Images Διεθνές Διαγωνιστικό Τµήµα” πρέπει να είναι στην πρωτότυπη
εκδοχή τους (original version) µε αγγλικούς υπότιτλους
ενσωµατωµένους στην κόπια (on print).
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Το Φεστιβάλ αναλαµβάνει τη µετάφραση και ετοιµασία
ηλεκτρονικών υποτίτλων στα Ελληνικά. Ως εκ τούτου, εντός δέκα
ηµερών από την επιλογή µιας ταινίας στο τµήµα αυτό, πρέπει να
υποβληθεί κατάλογος διαλόγων (dialogue list) στα Αγγλικά για
σκοπούς µετάφρασης. Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση σε σχέση µε
τον υποτιτλισµό µιας ταινίας θα πρέπει να γίνεται µετά από
συνεννόηση µε το Φεστιβάλ. Μαζί µε τους διαλόγους στα Αγγλικά
θα πρέπει να αποσταλεί επίσης ενηµερωτικό υλικό για την ταινία
όπως αφίσες, φωτογραφίες, press kit, trailers κοκ.
Β6.

Κριτική Επιτροπή
Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ διορίζει πενταµελή Κριτική
Επιτροπή,
αποτελούµενη
από
προσωπικότητες
του
κινηµατογράφου, η οποία αποφασίζει για την επιλογή των ταινιών
που θα βραβευθούν.
Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ διορίζει, επίσης, τον
πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Κριτικής
Επιτροπής λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Άτοµα που
συνδέονται επαγγελµατικά, οικονοµικά ή έχουν σχέση συγγένειας ή
οποιαδήποτε άλλη σχέση µε τους συντελεστές ή άλλη σχέση µε τις
ταινίες που προβάλλονται στο τµήµα αυτό δεν µπορούν να είναι
µέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Β7.

Η Κριτική Επιτροπή απονέµει τα εξής βραβεία:
- Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: το Βραβείο αυτό συνοδεύεται
από το χρηµατικό πόσο των €6,000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται
εξ ηµισείας στον Εντεταλµένο Παραγωγό (€3,000 ευρώ) και στον
Σκηνοθέτη της ταινίας (€3,000 ευρώ).
- Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: το Βραβείο αυτό
συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των €3,000 ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται εξ ηµισείας στον Εντεταλµένο Παραγωγό (€1,500
ευρώ) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€1,500 ευρώ).
- Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: το βραβείο αυτό, το οποίο
καταβάλλεται στον Σκηνοθέτη της ταινίας, συνοδεύεται από το
χρηµατικό ποσό των €1,000 ευρώ.
- Η Κριτική Επιτροπή µπορεί, επίσης, να απονείµει µέχρι τρεις
Τιµητικές Διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές δεν συνοδεύονται από
χρηµατικό ποσό.
- Το κάθε Βραβείο απονέµεται µόνο σε µία ταινία.
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- Τα Βραβεία ενδεχοµένως να αποτελούν χορηγίες άλλων
οργανισµών.
- Η καταβολή του χρηµατικού ποσού που συνοδεύει τα βραβεία
γίνεται σε Ευρώ.
Β8.

Η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για συµµετοχή στο
“Glocal Images - Διεθνές Διαγωνιστικό Τµήµα” είναι η Δευτέρα 11
Ιανουαρίου 2021. Οι αιτητές θα ενηµερωθούν για την επιλογή τους
µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Οι κόπιες των επιλεγµένων
ταινιών θα επιστρέφονται εντός δύο (2) εβδοµάδων µετά το πέρας
των προβολών (24 Απριλίου 2021).

Β9.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε
δηµόσια προβολή ταινίας που συµµετέχει στο τµήµα αυτό στην
Κύπρο.

Β10.

Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωµα µιας επιπλέον προβολής στην
Κύπρο των τριών ταινιών που βραβεύονται σε χώρο δικής του
επιλογής και µέσα στα χρονικά πλαίσια που δεν ξεπερνούν τις 7
µέρες από την ηµεροµηνία λήξης του Φεστιβάλ.

Β11.

Το κόστος αποστολής της κόπιας της ταινίας που συµµετέχει στο
Διεθνές Διαγωνιστικό Τµήµα, καθώς και η ασφάλισή της κατά τη
διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον αποστολέα. Το
Φεστιβάλ αναλαµβάνει το κόστος επιστροφής της κόπιας στον
αποστολέα. Σε περίπτωση που η κόπια προέρχεται ή αποστέλλεται
σε άλλο φεστιβάλ τηρούνται οι συνήθεις διαδικασίες. Οποιοδήποτε
κόστος σχετίζεται µε την ασφάλιση της κόπιας της ταινίας έναντι
ζηµιάς ή απώλειας αφού παραληφθεί από το Φεστιβάλ µέχρι τη
στιγµή που θα παραδοθεί στο ταχυδροµείο/ταχυαποστολέα για
επιστροφή (transport agent) ή κατευθείαν σε εκπρόσωπο της
ταινίας, αποτελεί ευθύνη του Φεστιβάλ. Οποιαδήποτε ζηµιά στην
κόπια της ταινίας θα πρέπει να αναφερθεί γραπτώς εντός µίας
εβδοµάδας από την παραλαβή της και πριν από την επόµενη
προβολή της. Οποιεσδήποτε διεκδικήσεις θα κριθούν µε βάση τη
σχετική αναφορά του παραπονουµένου. Σε περίπτωση απώλειας ή
ολικής ζηµίας του οπτικού υλικού, το Φεστιβάλ ευθύνεται µόνο για
το κόστος αντικατάστασής του.

Β12.

Oι διοργανωτές του Φεστιβάλ δύνανται να αποφασίσουν για
οποιαδήποτε θέµατα για τα οποία δεν υπάρχει πρόνοια στους
παρόντες κανονισµούς του Διαγωνιστικού Τµήµατος “Glocal
Images”
του
Διεθνούς
Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2021, ανάλογα µε την
κάθε περίπτωση.
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Β13.

Το Φεστιβάλ δύναται να καλύψει µέρος των αεροπορικών εξόδων,
καθώς και της διαµονής για τον σκηνοθέτη ή άλλο συντελεστή των
επιλεγµένων ταινιών. Το ύψος της κάλυψης εξαρτάται από
παράγοντες όπως ο αριθµός των ενδιαφεροµένων, η χώρα
προέλευσης, το κόστος εισιτηρίου και η διάρκεια διαµονής.

Β14.

Συµµετοχή στο Διαγωνιστικό Τµήµα “Glocal Images” του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΚΥΠΡΟΣ 2021, προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή του παρόντος
κανονισµού.
Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“VIEWFINDER – ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ”

Γ1.

Δεν υπάρχει διαδικασία υποβολής αίτησης για συµµετοχή στο
τµήµα αυτό και όλες οι ταινίες επιλέγονται και προσκαλούνται απ’
ευθείας από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Κάθε ταινία
του τµήµατος αυτού προβάλλεται µία φορά στη Λεµεσό και µία στη
Λευκωσία.

Γ2.

Οι ταινίες που συµµετέχουν στο τµήµα αυτό πρέπει:
α) να είναι ταινίες µυθοπλασίας µεγάλου µήκους·
β) να µην έχουν προβληθεί προηγουµένως στην Κύπρο·
γ) να είναι παραγωγής 2020 ή και 2021, δηλαδή να έχει
ολοκληρωθεί η παραγωγή τους πριν τις 11/1/2021. Λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν µε την πανδηµία
ενδεχοµένως να προβληθούν και ταινίες παραγωγής 2019.
δ) να έχουν διάρκεια άνω των 60 λεπτών.
Εξαιρέσεις σε σχέση µε τα πιο πάνω µπορούν να υπάρξουν
ανάλογα µε την κρίση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Γ3.

Οποιαδήποτε θέµατα σε σχέση µε τη συµµετοχή µιας ταινίας στο
τµήµα αυτό, όπως αποστολή, προβολή, υποτιτλισµός κ.ο.κ.
διευθετούνται µε απ’ ευθείας συνεννόηση του Φεστιβάλ µε τον/τη
δικαιούχο.

Γ4.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε
δηµόσια προβολή ταινίας που συµµετέχει στο τµήµα αυτό στην
Κύπρο.
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Γ5.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ δύνανται να αποφασίσουν για
οποιαδήποτε θέµατα για τα οποία δεν υπάρχει πρόνοια στους
παρόντες κανονισµούς του Τµήµατος «Viewfinder – Ματιές στον
σύγχρονο διεθνή κινηµατογράφο» του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2021.

Γ6.

Συµµετοχή στο Τµήµα «Viewfinder – Ματιές στον σύγχρονο διεθνή
κινηµατογράφο» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2021, προϋποθέτει την
πλήρη αποδοχή των παρόντων κανονισµών.

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Δ1.

Η συµµετοχή κυπριακών ταινιών στα δύο τµήµατα του Φεστιβάλ
υπόκειται στους όρους και κανονισµούς του Φεστιβάλ όπως
περιγράφονται πιο πάνω.

Δ2.

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή δύναται, εκτός από τα δύο επίσηµα
τµήµατα του Φεστιβάλ, να εισαγάγει και Διαγωνιστικό Τµήµα
Κυπριακών Ταινιών. Ο ελάχιστος αριθµός ταινιών που απαιτείται
για να συµµετέχουν στο τµήµα αυτό είναι τρεις (3).

Δ3.

Οι κυπριακές ταινίες που θα συµµετέχουν στο Διαγωνιστικό Τµήµα
Κυπριακών Ταινιών θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα έξι
κριτήρια:
α) ο/η σκηνοθέτης της ταινίας να είναι Κύπριος/α πολίτης. Οι ταινίες
που σκηνοθετούνται από Κύπριους και δεν είναι κυπριακές
παραγωγές ή συµπαραγωγές θα διαγωνίζονται µόνο για το
Βραβείο Καλύτερου Κύπριου Σκηνοθέτη·
β) να είναι κυπριακές παραγωγές ή συµπαραγωγές µε κύρια χώρα
παραγωγής την Κύπρο. Εάν η Κύπρος εµφανίζεται ως λιγότερο
σηµαντική χώρα συµπαραγωγής, την απόφαση για την
συµπερίληψή της στο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας
λαµβάνει η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Η απόφαση αυτή
κρίνεται από το µέγεθος της κυπριακής δηµιουργικής συµβολής, τη
συχνότητα χρήσης µιας εκ των δύο ή και των δύο επίσηµων
γλωσσών της Κυπριακής Δηµοκρατίας και τη χρήση τοποθεσιών
γυρισµάτων στην Κύπρο·
γ) να είναι παραγωγής 2020 ή και 2021, δηλαδή να έχει
ολοκληρωθεί η παραγωγή τους πριν τις 11/1/2021. Λόγω των
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ιδιαίτερων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν µε την πανδηµία θα
γίνουν δεκτές και ταινίες παραγωγής 2019.
δ) να µην έχουν προβληθεί προηγουµένως στην Κύπρο·
ε) να είναι διαθέσιµες σε µορφή: Digital Cinema Package ή κόπια
35 χιλιοστών. Κανένα άλλο φορµάτ δε θα γίνεται αποδεκτό·
στ) να έχει διάρκεια άνω των 60 λεπτών.
Δ.4

Διαδικασία Βλ. Β4

Δ.5

Προϋποθέσεις
Ισχύουν οι όροι που περιγράφονται στο σηµείο Β5 για τις ταινίες
που επιλέγονται για το Κυπριακό Διαγωνιστικό Τµήµα.

Δ.6

Κριτική Επιτροπή
Η Κριτική Επιτροπή που αποφασίζει για τα βραβεία στο
Διαγωνιστικό Τµήµα Κυπριακών Ταινιών είναι η ίδια πενταµελής
επιτροπή, που διορίζεται από την Καλλιτεχνική Επιτροπή και που
αποφασίζει και για τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού
Τµήµατος “Glocal Images”. Βλ. Β.6

Δ.7

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείµει τα ακόλουθα βραβεία:
- Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας: Το βραβείο αυτό
συνοδεύεται από το ποσό των €4,000 (ευρώ) και καταβάλλεται εξ
ηµισείας (εξ ηµισείας στον Εντεταλµένο Παραγωγό (€2,000 ευρώ)
και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (€2,000 ευρώ).
- Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Τµήµατος Κυπριακών Ταινιών
- Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Κύπριου/Κύπριας Ηθοποιού
(Διαγωνιστικό Τµήµα Κυπριακών Ταινιών): Το βραβείο αυτό
συνοδεύεται από το χρηµατικό ποσό των €500 ευρώ, προσφορά
του Δήµου Λεµεσού.
Οι κυπριακές ταινίες που συµµετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό
Τµήµα “Glocal Images”, διαγωνίζονται αυτόµατα και στο Κυπριακό
Διαγωνιστικό Τµήµα (όπου ισχύει βάσει των κανονισµών), και
συγκεκριµένα για τα βραβεία Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας,
Καλύτερου Κύπριου Σκηνοθέτη και Καλύτερης Ερµηνείας. Κύπριοι
σκηνοθέτες των οποίων οι ταινίες συµµετέχουν στο Διεθνές
Διαγωνιστικό Τµήµα “Glocal Images”, αλλά οι ταινίες τους δεν
θεωρούνται κυπριακές βάσει των κριτηρίων του Φεστιβάλ (βλ. Δ.3),
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θα διαγωνίζονται µόνο για το Βραβείο Καλύτερου Κύπριου
Σκηνοθέτη.
- To κάθε βραβείο απονέµεται µόνο σε µία ταινία.
- Ορισµένα από τα βραβεία ενδέχεται να χορηγούνται από άλλους
οργανισµούς.
- Τα χρηµατικά βραβεία καταβάλλονται σε Ευρώ.
Δ.8
Δ.9

Η συµµετοχή κυπριακών ταινιών στο Διαγωνιστικό Τµήµα
Κυπριακών Ταινιών υπόκειται και στους όρους και κανονισµούς
που περιγράφονται και στα σηµεία Β.8 – Β.13.
Εφόσον οι στόχοι του Φεστιβάλ είναι η προώθηση και προβολή
εγχώριων παραγωγών, κυπριακές ταινίες που έχουν προβληθεί
προηγουµένως σε άλλους κινηµατογράφους ή φεστιβάλ στην
Κύπρο µπορούν να συµµετέχουν σε ειδικές προβολές, εκτός
διαγωνιστικού. Η επιλογή των ταινιών αυτών θα γίνεται από την
Καλλιτεχνική Επιτροπή.
Ισχύουν τα ακόλουθα για κυπριακές ταινίες που συµµετέχουν
σε ειδικές προβολές εκτός διαγωνιστικού:
α) οι ταινίες θα πρέπει να είναι κυπριακές παραγωγές ή
συµπαραγωγές µε την Κύπρο ως την κύρια χώρα παραγωγής·
β) να είναι παραγωγής 2020 ή και 2021, δηλαδή να έχει
ολοκληρωθεί η παραγωγή τους πριν τις 11/1/2021. Λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν µε την πανδηµία θα
γίνουν δεκτές και ταινίες παραγωγής 2019.
γ) να µην έχουν προβληθεί στο Φεστιβάλ στο παρελθόν·
δ) να είναι διαθέσιµες σε µορφή: Digital Cinema. Κανένα άλλο
format δεν θα γίνεται αποδεκτό·
ε) να έχουν διάρκεια άνω των 60 λεπτών.
Ε. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ –

Ε1.

Οι ταινίες που συµµετέχουν στα δύο επίσηµα διαγωνιστικά
προγράµµατα, το Διεθνές Διαγωνιστικό Τµήµα “Glocal Images” και
το “Διαγωνιστικό Τµήµα Κυπριακών Ταινιών” (όπου ισχύει),
συµµετέχουν αυτόµατα και στο βραβείο κοινού.
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Ταινίες που θα συµµετέχουν στο Φεστιβάλ ως ειδικές προβολές θα
έχουν υπό προϋποθέσεις το δικαίωµα να συµµετέχουν στο Βραβείο
Κοινού, δεδοµένου ότι δεν έχουν προβληθεί εµπορικά στο
παρελθόν στην Κύπρο και να είναι παραγωγής 2020 ή και 2021,
δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή τους πριν τις 11/1/2021.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν µε την
πανδηµία θα γίνουν δεκτές και ταινίες παραγωγής 2019.
Οι τελικές αποφάσεις για την επιλεξιµότητα παραµένουν στην
κρίση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΤ1.

Για οποιαδήποτε θέµατα για τα οποία δεν υπάρχει πρόνοια στους
παρόντες κανονισµούς, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ θα
αποφασίσουν µε βάση την πρακτική που ακολουθείται διεθνώς,
ανάλογα µε την κάθε περίπτωση.

ΣΤ2.

Η
συµµετοχή
στο
Διεθνές
Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2021, προϋποθέτει την
πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και κανονισµών.
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