
                                                                                          

 

12ο MICRO μ FESTIVAL – IMMF 2022 
 

Όροι Συμμετοχής 
 
 

 Κάθε σκηνοθέτης μπορεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ με περισσότερες από 
μία ταινίες της τελευταίας διετίας. 

 Η συνολική διάρκεια κάθε ταινίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25’. 
 Ο αιτών είτε είναι ο μοναδικός δικαιούχος είτε έχει εξασφαλίσει όλα τα 

δικαιώματα για  τη συμμετοχή της κάθε ταινίας του στο Φεστιβάλ.  
 Οι ταινίες που θα προβληθούν στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ και θα 

διεκδικήσουν τα βραβεία,  θα επιλεγούν από  επιτροπή που θα οριστεί  μετά την 
22η Ιουλίου 2022 και η οποία θα ανακοινωθεί στο επίσημο site του φεστιβάλ. 

 Οι ταινίες που θα προβληθούν τις υπόλοιπές μέρες του φεστιβάλ θα επιλέγουν 
από την  οργανωτική επιτροπή.  

 Η επιλογή των ταινιών που θα συμμετάσχουν σε  όλες τις δράσεις του Micro μ 
θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες μετά την 
15η Αυγούστου 2022 και θα αναρτηθεί στο site του Φεστιβάλ. 

 Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας σας εκτός από τα αρχεία προβολής* θα 
πρέπει να μας αποστείλετε συμπληρωμένη και την επίσημη φόρμα συμμετοχής 
που θα λάβετε. 

 Από τη στιγμή που αποσταλεί η επίσημη φόρμα και η ταινία, για κανέναν λόγο 
δεν έχει δικαίωμα ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός να την αποσύρει. 

 Σε κάθε υλικό που αποστέλλεται στο φεστιβάλ μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει 
να αναγράφεται πάνω στον φάκελο «Χωρίς εμπορική αξία, Για πολιτιστικούς 
σκοπούς» 

 Τα έξοδα που τυχόν χρειαστούν για αποστολή των αρχείων προβολής, που δεν 
είναι εφικτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  καλύπτονται από τους 
αιτούντες.  

 Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των υλικών, όταν αυτή δεν μπορεί να 
γίνει με ηλεκτρονική μορφή,  καλύπτονται από το Φεστιβάλ. 

 Η Οργανωτική Επιτροπή και οι φορείς φιλοξενίας του MICRO μ δεν έχουν καμιά 
ευθύνη  για τα πνευματικά δικαιώματα υπέρ των δημιουργών  που απορρέουν 
από την δημοσιά προβολή των ταινιών κατά την συνολική διάρκεια του 
φεστιβάλ. 

 Οι δικαιούχοι των ταινιών που θα προβληθούν στο Φεστιβάλ επιτρέπουν να 
προβληθούν  σε τηλεοπτικά ή ψηφιακά μέσα, με σκοπό την απλή διάδοση 
ειδήσεων του φεστιβάλ, αποσπάσματα από τις ταινίες, που δεν πρέπει ποτέ να 
υπερβαίνουν το 15% της διάρκειας του. 

 Αντίγραφο κάθε ταινίας μαζί με την επίσημη φόρμα συμμετοχής  και το  
διαφημιστικό υλικό που αποστέλλεται, θα παραμείνει στο αρχείο του φεστιβάλ. 

 Κάθε χρήση συσκευών που αποσκοπούν στην ηχογράφηση ηχητικών ή οπτικών 
αποσπασμάτων  από τους χώρους του φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του 
απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την άδεια της επιτροπής του Φεστιβάλ. 

 Το MICRO μ FESTIVAL δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή 
μετά το πέρας της διοργάνωσης. 

 Κριτική επιτροπή για στο διαγωνιστικό τμήμα του MICRO μ FESTIVAL είναι το 
κοινό στο σύνολο του, το οποίο μετά την λήξη της προβολής ψηφίζει για την 
ανάδειξη της αγαπημένης ταινίας. 



                                                                                          

 

 Η απονομή του όποιου βραβείου ανακοινωθεί, θα γίνει με το πέρας του 
φεστιβάλ στον σκηνοθέτη της εκάστοτε ταινίας, με βάση το αποτέλεσμα που θα 
προκύψει από την καταμέτρηση των ψήφων του κοινού. 

 Η υποβολή δήλωσης μέσω του ιστότοπου filmfreeway.com ή αποστολή της 
επίσημης φόρμας συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής. 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
*ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
 
Α) Αρχεία προβολής DCP -  Mpeg4 - PRO RES  με ενσωματωμένους  υπότιτλους  
αρχείο PRO RES  χωρίς υπότιτλους 
(Β) προωθητικό υλικό (αφίσα με το επισυναπτόμενο logo (pdf ή jpg), δύο 
τουλάχιστον φωτογραφίες από την ταινία, μια φωτογραφία του σκηνοθέτη 
κι ένα trailer (και αρχείο - και Link) της ταινίας, σύνοψη και 
συντελεστές). 
(Γ) Την επίσημη φόρμα συμπληρωμένη.  


