tytuł filmu (polski/angielski):

Numer zgłoszenia
(wypełnia organizator)
...............................

numer edycji i nazwa festiwalu przyznającego nominację:

kategorie, w których film został nominowany:
reżyseria

scenariusz

zdjęcia

montaż

aktorka

aktor

najlepszy dokument

najlepsza animacja

reżyseria (imię - nazwisko - adres - telefon - e-mail):

(pole obowiązkowe)
scenariusz (imię - nazwisko - adres - telefon - e-mail):

(prosimy wypełnić tylko w przypadku nominacji w kategorii „najlepszy scenariusz”)
zdjęcia (imię - nazwisko - adres - telefon - e-mail):

(prosimy wypełnić tylko w przypadku nominacji w kategorii „najlepsze zdjęcia”)
montaż (imię - nazwisko - adres - telefon - e-mail):

(prosimy wypełnić tylko w przypadku nominacji w kategorii „najlepszy montaż”)

................................................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia filmu (producent)

biuro organizacyjne:
Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25- bud. 8 ● 03-808 Warszawa
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel.: +48 22 392 03 22 ● e-mail: biuro@filmforum.pl
www.janmachulski.pl

nominacja dla najlepszej aktorki (imię - nazwisko - adres - telefon - e-mail):

(prosimy wypełnić tylko w przypadku nominacji w kategorii „najlepsza aktorka”)
nominacja dla najlepszego aktora (imię - nazwisko - adres - telefon - e-mail):

(prosimy wypełnić tylko w przypadku nominacji w kategorii „najlepszy aktor”)
dokładne dane producenta filmu (nazwa - imię - nazwisko - adres - telefon - e-mail):

(pole obowiązkowe)
czas projekcji filmu:

rok produkcji:
(rok w którym ukończono produkcję filmu)

kopia filmu przeznaczona do emisji zapisana jest na nośniku:
DVD

plik ProRes

Blu-Ray

DCP

format obrazu:
4:3

16:9

rozdzielczość:
SD

HD

proszę o zaklasyfikowanie filmu do następującej kategorii wiekowej:
bez ograniczeń

dozwolony od lat 15

dozwolony od lat 18

................................................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia filmu (producent)

biuro organizacyjne:
Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25- bud. 8 ● 03-808 Warszawa
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel.: +48 22 392 03 22 ● e-mail: biuro@filmforum.pl
www.janmachulski.pl

zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu comiesięcznych
zaproszeń i informacji o projektach edukacyjno-kulturalnych (np. konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach
filmowych) realizowanych lub rekomendowanych przez Stowarzyszenie „FILMFORUM” (przesyłane treści nie stanowią
informacji handlowych).
tak

nie

krótkie streszczenie filmu (polskie / angielskie):

załączam następujące materiały:
(minimum 1 fotos z filmu jest materiałem obowiązkowym)

fotosy z filmu

zdjęcie reżysera

inne ...........................................................................

................................................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia filmu (producent)

biuro organizacyjne:
Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25- bud. 8 ● 03-808 Warszawa
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel.: +48 22 392 03 22 ● e-mail: biuro@filmforum.pl
www.janmachulski.pl

dokładne dane osoby zgłaszającej film:
nazwa osoby prawnej:
imię:

nazwisko:

telefon:

adres e-mail:

ulica:

numer domu:

kod pocztowy:

numer lokalu:

miasto:

adres strony internetowej (filmu / producenta / reżysera):

Oświadczam, że Film nominowany do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego jest
oryginalnym wytworem mojej twórczości lub współtwórców, których mam prawo reprezentować. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie i publikację moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach
telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz za pośrednictwem festiwali i wydarzeń filmowych.
Zgadzam się na dwukrotną, publiczną emisję nominowanego Filmu w ramach pokazów promujących Nagrody Polskiego
Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (w tym w ramach pokazów finałowych) oraz emisję i reemisję fragmentów
filmu (do 50 sekund) na antenie telewizyjnej i w sieci Internet.

data: ..............................................

Zgłaszam film do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana
Machulskiego i akceptuję regulamin przyznawania Nagrody.

................................................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia filmu (producent)

W dniach 25-26 listopada 2015 r. wszystkie filmy nominowane zostaną zaprezentowane w ramach imprezy finałowej
odbywającej się podczas CINEMAFORUM - 14. Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych,
w warszawskim kinie "KINOTEKA".
Wypełniony formularz wraz z kopią filmu prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 października 2015 roku na adres:
Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25 - bud. 8, 03-808 Warszawa
z dopiskiem „Nagrody im. Jana Machulskiego”
Wszystkich nominowanych twórców zapraszamy do Warszawy na ceremonię wręczenia Nagród
(29 listopada 2015 r., Kino KINOTEKA, Warszawa).
Szczegółowe informacje dotyczące Nagród dostępne są na stronie internetowej:
www.janmachulski.pl

biuro organizacyjne:
Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25- bud. 8 ● 03-808 Warszawa
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel.: +48 22 392 03 22 ● e-mail: biuro@filmforum.pl
www.janmachulski.pl

