FESTin | TIMOR-LESTE

FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa
De 15 a 18 de outubro de 2015
Fundação Oriente- Díli/ Timor-Leste
Inscrições até 30 de setembro de 2015

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO FILME
1- Nome completo:
2- Morada / Endereço:
3- Cidade/ Freguesia:

4- Distrito / Estado:

5- País:

6- Código Postal / CEP:

CONTATOS
1- E-mail:
2- Telefone fixo:
3- Telemóvel/ Celular:
4- Telefone comercial:

DADOS COMPLETOS DO FILME
1-Título do filme:
2- Duração:
3- Ano de produção:
4-País:
5-Realização/Direção:
6- Produção:
7- Montagem/edição:
8- Produtor executivo:
9- Diretor de produção:
10- Roteirista:
11-Diretor de fotografia:
12- Diretor de arte:
13- Elenco:
14- Site/Facebook:

15- Sinopse (5-8 linhas):

Os filmes deverão ser enviados para:
Embaixada de Portugal
Rua Presidente Nicolau Lobato, Edifício Acait - Centro Cultural Português
E-mail: secretariado.cooperacao@embaixadaportugal.tl, ccp-dili@camoes.mne.pt ou inscricao@festin-festival.com.
A/C D.Helena

AUTORIZAÇÃO

Eu,

, responsável pelo (s) filme(s)

li e aceito o regulamento para participar da edição do FESTin – Festival de Cinema Itinerante da
Língua Portuguesa – assim como de todas as mostras realizadas pelo festival que decorrerem no
prazo de um ano após a realização desta edição, em Díli, Timor-Leste.
Declaro, ainda, que estou legalmente autorizado para inscrever o filme no Festival. Também,
autorizo o uso de imagens e informações a respeito deste no catálogo do FESTin e em seu respectivo
site. Permito ainda que o festival disponibilize as informações, imagens e sons da produção para a
imprensa e o uso desta para toda divulgação que se fizer necessária para o evento.

___________________________
(Local e data)

____________________________
(Assinatura)

Informações para a finalização da inscrição e para o envio do material:

1- Envie a ficha de inscrição e a autorização assinadas e o link de acesso ao filme pelo
Vimeo ou qualquer outro serviço equivalente (sempre protegido por senha), para os e-mails:
inscricao@festin-festival.com
secretariado.cooperacao@embaixadaportugal.tl
ccp-dili@camoes.mne.pt.
2 - Para quem optar por envio pelo Correio, a ficha de inscrição e autorização assinadas e os
filmes* deverão ser enviados por correio até 30 de setembro de 2015 (data-limite para o
carimbo da instituição), para a seguinte morada:
Embaixada de Portugal
Rua Presidente Nicolau Lobato,Edifício Acait
Centro Cultural Português
A/C D.Helena

