
“ Çevreni Koru, Evreni Kucakla ” Konulu 

2. Uluslararası Rotary 2420 Bölge Kısa Film Yarışması Katılım Şartnamesi   

 

 

AMAÇ 

• 2. Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması kapsamında Marmara Bölge-

si’nde yaşayanların, sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve eserleriyle buluşmasını sağlamak. 

• Kısa filmle ilgilenenleri, başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek. 

• Sinema sektörünün geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.  

YARIŞMA TARİHİ 

• 2. Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması ödül töreni 6 Nisan 2021 günü 

akşamı  gerçekleşecektir. (Yer ve tarih Covid-19 Pandemi süreci takip edilerek belirlenecektir, bu sebep-

le tarih değişikliği olabilir) 

 

KATILIM KOŞULLARI 

• Yarışma “Kurmaca” türünde sinema ve televizyon alanında eğitimi almakta olan öğrencilerin filmlerine 

ve profesyonellerin eserlerine açıktır. 

• Yarışma için bu tür dışında gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Yarışmada kısa filmler “Çevrenin korunması /  Ekolojik denge “ üzerine konuları  içermelidir. 

• Yarışma, kapsamda belirtildiği üzere herkese açıktır. 

• Yarışmaya 1 Ocak 2019'dan sonra tamamlanmış tüm filmler katılabilir. 

• Yarışmaya 30 dakikadan uzun olmayan eserler katılabilir. 

  • Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül 

almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. 

• Filmler İngilizce alt yazılı olacaktır. 

• Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan filmler, Türkçe altyazılı olmak zorundadır. 

• Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından 

doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk 

eser sahibine aittir. 

• Ön elemeden geçen filmler Uluslararası Rotary 2420 Bölge web sayfasında ve sosyal medya say-

falarından, Rotary ile ilgili yazılı dergilerde duyurulacaktır. 



Ön elemeyi geçen ve seçilmiş olan filmlerin, Rotary tarafından organize edilecek   gösterimlerinde, elde 

edilecek bağış, Uluslararası Rotary 2420 Bölge Kulüpleri tarafından gerçekleştirilecek ve RKF Komitesi 

tarafından seçilecek olan, “Çevremizin  Korunması” ile ilgili yapılan projelerinde kullanılacaktır. 

• Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları katılım for-

munu, 3 adet set fotoğraflarını; Filmin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe ve İngi-

lizce), Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi(Türkçe ve İngi-

lizce), gösterime uygun, her okuyucuda okutulabilecek kısa filmin ve diğer katılım belgeleri ile birlikte 

başvuru yapmak zorundadır.   

Finale kalan filmler film kopyasını DCP olarak teslim etmelidir: Finale kalan filmlerin tümü Fitaş sinema-

sında gösterilecektir. 

 

YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ 

Rotary 2420 Bölge Federasyonu 

Blackout İş Merkezi 

Merkez Mh., Abide-i Hürriyet Cad. No:211 

34381 Şişli/İstanbul 

 

Tel: 0 212 231 31 81 - 0 212 230 49 33 

Faks: 0 212 230 49 33 

rkf@rotary2420.org 

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 28 Şubat 2021 

 

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. 

 

Not ; Filmlerin elden teslim edilmesi önerilir; bu yöntem gecikme ve kaybolma riskini sıfırlayacaktır. 


