
Izena emateko epea 2012ko azaroaren 1etik 2013ko maiatzaren 1era

Jaialdiaren data ofiziala: irailaren 26tik 2013ko urriaren 3ra

DEIALDIA

JAILADIAREN DESKRIPZIOA

Bilboko “Filme Sozialak- Cine Invisible” Nazioarteko Jaialdia KCD Kultura, Communication y 
Desarrollo GKE-k antolatu du. Jaialdiak gizartea isladatu egin nahi du, esaterako, generoen 
arteko ezberdintasuna, giza-eskubideen urraketa, justizia eza, interkulturalitatea, elkartasuna, 
kooperazioa  eta  ingurumena.  Ohiko  pantailetan  baztertuta  dauden  arazoak,  milioika 
pertsonari kalte egiten diotenak.Giza-garapen Berdintsu eta Jasangarrira begira komunikazio-
lana egiten dutenei ere aitortu egin nahi diegu egindakoa. Hirugarren urtez jarraian, Jaialdiak 
parekotasuna lortu du gizon-emakumeen partaidetzan.

“FILME SOZIALAK-CINE INVISIBLE”  5. JAIALDIAREN OINARRIAK. BILBAO, 2013

PARTE HARTZEA

1. Bakarka zein taldeka, munduko edozein herritako lanak aurkez litezke, nazio edo 
jatorriari  begiratu  gabe;  lahentasuna  emango  zaie,  halere,  herri  txiroetan  egindakoei, 
emakumeenei eta giza-eskubideen edo norbanakoaren eskubideen  urraketa jasaten duten 
lekuetan egindakoei.
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2. Gizarte gairen bat salatzeagatik edo edukiagatik  bazterketa politiko-ekonomikoa 
jasan duten lanek parte har lezakete, beti ere formatu digitalean.Bat baino gehiago aurkez 
litezke.

3. Lan guztien eremua gizarte-gaia izango da, sarreran aipatutakoen ildoan: genero-
berdintasuna, giza-eskubideak, edozein bazterketa mota…

4. Parte hartuko duten lanen generoa izan liteke:

Fikziozko film luze zein laburra
Dokumental luze zein laburra
Animaziozko film luze zein laburra

LEHEN  HAUTAKETA

5. Kopien formatua

Lehen hautaketa egiteko, honako formatu hauetan aurkeztuko da: DVD, MiniDVD (2 kopia) 
PAL edo NTSC sistemetan.

6. Hizkuntza

Jatorrizko  hizkuntza  gaztelera  ez  dutenek  azpitituluak  eduki  beharko  ditu,  edo  hizkuntza 
horretara bikoiztuta.

7. Bidaltzeko baldintzak

Bidaltzeko gastuak, parte-hartzailearen kontu. Azaroaren 1etik 2013ko maiatzera arte bidal 
daitezke “Filme Sozialak” Nazioarteko Jaialdiaren Bulegora:

Kultura, Communication y Desarrollo KCD (ONG-GKE)

Beurko Viejo, 38 pabilioia, 12 bulegoa

48902 Barakaldo

Bizkaia

Gutunazalean idatzi  “BALIO KOMERTZIALIK GABEKOA, ERABILERA KULTURALERAKO 
BAINO EZ”

2013ko maiatzaren 1etik aurrera bidalitakoak ez dira onartuko.
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8. Eskatzen diren bestelako agiriak:

Postaz  egindako  bidalketetan,   ikus-entzunezkoari   erantsi  honakoak  formatu  digitalean 
(CDan):

-Lanaren 3 fotograma eta zuzendariaren argazkia.
-Lanaren azala.
-Egilearen nortasun-agiria (NA)
-Ekoizpen-enpresaren nortasun-agiria (NA) (enpresa balego)
-Filmearen izen-ematearen fitxa.

Kopia  hauekin  batera,  izen-ematearen  fitxa  inprimatua  eta  sinatua,  baldintzak  onartu 
egingo direlarik.

AUKERAKETA

9. Aukeratutako filmeak

Aukeraketa  Batzordea  modu  parekatuan  osatuta  egongo  da  eta  honek  aukeratuko  ditu 
jaialdian  parte  hartuko  duten  filmeak.Behin-betiko  aukeraketa  2013ko  uztailaren  amaiera 
aldera jakinaraziko da, emisio data eta egunarekin batera.

Lanak aurkeztean,  parte  hartzaileei  eskatu egingo diegu,  mesedez,  balikozkoa den posta 
elektronikoa eman dezatela.

10. Ikus-entzunezko materialaren erabilera.

Lehen aukeraketa egiteko bidaliko diren kopiak EZ dira itzuliko; KCD Kultura, Communication 
y Desarrollo GKE antolatzailearen artxibategian gordeko dira.

KCD  erakundeak   “Filme  Sozialak-Cine  Invisible”  Jaialdia  sustatzeko  edo  erabilera 
kulturalerako aukeratuko balu lanen bat,  harremanetan jarriko litzateke egileekin baimena 
lortzeko; ados egon ezean, idatziz jakinaraziko zaio Jaialdiaren antolakuntzari. 

11. Materialaren erabilera promoziorako.

Egile zein ekoizleek baimena emango diote Jaialdiari honen promozio eta zabalkunderako 
materiala, ikus-entzunezkoa zein inprimatua, erabil dezan. (katalogoak, spotak, webguneak).
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12. Lehiaketa kategoriak

Azken fasera heltzen diren lanek honako sariak jaso ahal  izango dituzte,  egileei  emango 
zaizkienak:

- Giza-eskubideak Saria
- Emakume batek egindako lan onenari Saria.
- Interkulturalitate Saria
-   Genero-berdintasuna Saria
- Garapen jasangarria Saria
- Ikasleen Saria
- Euskerazko  ikus-entzunezko lan sozialari Saria
- Ikusleen Saria

13. Epaimahaia.

Genero-berdintasunaren aldeko ekimenak aurrera eramateko asmoz, epaimahaiaren %60 
emakumeek  osatuko  dute.  Berau  osatuko  dutenak  komunikazio  eta  ikus-entzunezko 
arlokoak eta elkartasun eta garapen kooperazio lanetan dabiltzanak izango dira.

Epaimahaiaren erabakiak apelaezinak izango dira.

“Filme Sozialak-Cine Invisible” Nazioarteko 5. Jaialdia

Bilbao, 2013.

Gizon-emakumeen garapen berdintsu eta jasangarriaren alde  
komunikatzen.
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