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Izena emateko epea: 2019ko urtarrilaren 1etik maiatzaren 15era arte 

 

Jaialdiaren data ofiziala: 2019ko urriaren 17tik 24ra 

 
IZEN-EMATE FITXA 

 
Filmaren datuak 

Jatorrizko izenburua: 

Izenburua gazteleraz: 

Generoa: 

 Fikzioa 

 Dokumentala 

 Animazioa 

Noizko produkzioa: 

Nongo produkzioa: 

Nongo ekoizpena: 

Jatorrizko hizkuntza: 

Azpitituluak: 

Jatorrizko formatua: 

Aspect ratio:  □16/9   ó   □4/3 

Iraupen zehatza: 
 

Zure lana kokatzen duzun kategoria tematikoa: 
 □ Garapen Iraunkorra 

 □ Giza Eskubideak 

 □ Genero berdintasuna 

 □ Kulturartekotasuna 

 

 
Errealizadorearen datuak (guztien datuak): 
Izen-abizenak: 

Generoa:□Emakumezkoa  □ Gizonezkoa  □Emakumea eta gizona  □Taldea □Bestea ……..... 

 

Izen-abizenak: 

Generoa:□Emakumezkoa  □ Gizonezkoa  □Emakumea eta gizona  □Taldea □Bestea ……..... 
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Izen-abizenak: 

Generoa:  □Emakumezkoa  □ Gizonezkoa  □Emakumea eta gizona  □Taldea □Bestea ……..... 

Produkzioa: 
Produktoreak (izena/ harremanetan jartzeko): 

Zabaltzaileak (izena/ harremanetan jartzeko): 

 

Pelikulari buruzko argibideak: 

Pelikularen izen erreferentziala: 

Harremanetarako e-maila (mesedez, ziurtatu helbide elektronikoa baliozkoa dela): 

Webgunea: 
 
Sinopsi txiki bat (7 lerro gehienez): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilboko“Film Sozialak” Jaialdiko aurtengo deialdiko baldintzak onartzen ditut:    □BAI     □EZ 

 

 

 

 

Baimena ematen diot KCD GKE-ari, jaialdiaren antolatzaileari: 

 Lana Jaialdian zehar beharrezkoa den aldi guztietan erreproduzitzeko, ikuskatzeko eta publikoari  

irekitako emanaldietan proiektatzeko. 

 Lana Jaialdian erakusteko beharrezkoak diren formatuetara moldatzeko. 

 Lana jatorrizkoa ez den beste hizkuntzetara bikoizteko edo azpitituluak jartzeko. 

 Lanaren irudi eta/edo zatiak prentsa-txostenetan, karteletan eta/edo Jaialdiaren web-orrian 
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sartzeko, promozioa burutzeko asmoz. 
□BAI    □EZ 

 

Lanean oinarritutako heziketa-materialak editatzeko eta erabiltzeko baimena ematen diot KCD GKE-ari.  
□BAI     □EZ 

Eta hala ager dadin, agiria sinatzen dut 

Sinadura, (Izen abizenak eta kargua): 

 

 

 

 

Bilboko “Film Sozialak” Nazioarteko Jaialdiaren Bulegoari emailez bidali:  cineinvisible@kcd-
ongd.org 

Edozein zalantza izanez gero, hona idatzi edo deitu: cineinvisible@kcd-ongd.org // 94 602 46 68 

 
DATUEN-BABESA 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa betetze aldera, lanen izen-ematearen unean jasotzen diren datu 

pertsonalak fitxategi batean sartuko direla jakinarazten da. Fitxategiaren ardura KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO 

“KCD-GGKE”ri dagokio. 

Fitxategia jaialdiko izen-ematetik ondorioztatutako jarduera administratiboak bideratzeko da, hala nola prozesuen gaineko 

informazioa aurrerantzean igortzeko. Eskatutako datuak ez zaizkio beste inori beste ezertarako utziko, horretarako zuk zeuk aldez 

aurretik zehazki baimena eman ezean.Fitxategian jasotako zuri buruzko datuak eskuratu, deuseztatu, zuzendu eta haien aurka 

jotzeko eskubidea duzu. Hiru bide dituzu horretarako: eskabidea posta elektronikoz bidaltzea info@kcd-ongd.org helbidera, 94 602 

46 68 telefono-zenbakira deitzea edo posta arrunta erabiltzea: KCD-ONGD. Beurko Viejo, Pabellón 38 - 12 bulegoa, 48902 - 

Barakaldo. 
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