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Budapest, 2007. április. 

 
Nevezési lap  

 
Kérjük olvashatóan kitölteni! A pontos és alapos kitöltésre azért van szükség, hogy az adatbázisba a film 

valós és sokszempontúan kereshetı adatai kerüljenek be. 
 

Kategória: � nemzetközi versenyprogram    

� fiatal filmesek versenye (25 éven aluli, európai rendezık nevezhetnek) 
 
A film eredeti címe: …………………………………………………. A gyártás éve: ……………….. 
 
A film magyar címe: …………………………………………………. A forgatás éve: .……………… 
 
A film angol címe: …………………………………………………. A film hossza: .……….………. 
 
A film rövid tartalma magyarul és angolul (mellékletként is csatolható): 

 

 
A forgatás helyszíne (ország, régió):  ……………………………………… 
A filmben megjelenı népcsoport: …………………………………………… 

A film nemzetisége: ……………………....    Színes� Fekete-fehér�  
 
Felvételi formátum: ………… Standard formátum: ………… Vetítıkópia formátuma: …….……………. 
 

A film eredeti nyelve: …………… Nyelvi verziók:………………… Felirat� Alámondás� Szinkron� 
 
A film rendezıjének/szakértıjének rövid szakmai életrajza magyarul és angolul (mellékletként is csatolható): 

 

 
Rendezı: ………………………………………… állampolgárság:…………… születési év:…………………. 
cím: ………………………………………………. telefon: ……………….. e-mail: ……………………….. 
 
Operatır: …………………………………………… Szakértı: ………………………………………. 
Hang: …………………………………………………… Vágó: …………………………………………… 
A stáb egyéb fontos tagja: ……………………………………………………………………………….. 
A stáb egyéb fontos tagja: ……………………………………………………………………………….. 
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Gyártó cég: ………………………………………. cím: …………………………………………………….. 
telefon: …………………. e-mail: ……………. 

 
Producer: …………………………………………. cím: …………………………………………………….. 

telefon: …………………. e-mail: ……………. 
 
A gyártó cég vagy alkotóközösség rövid bemutatása magyarul és angolul (mellékletként is csatolható): 

 

 
Terjesztı: …………………………………………. cím: …………………………………………………….. 

telefon: …………………. e-mail: ……………. 
 
A kapcsolattartó személy: ……………………………………………………………………………………. 

telefon: …………….. …. e-mail: ……………. 
 

2002-nél nem régebben gyártott filmeket várunk. 
Több film is nevezhet ı, de minden filmhez külön nevezési lapot kell kitöl teni. 

 
Nevezéshez szükséges: 

 
- kitöltött nevezési lap (kérjük elektronikusan is,  és kinyomtatva, aláírva is elküldeni!), 
- a film DVD-R kópiája (DV vagy DVCAM kópia is elfo gadható, magyar filmek esetében segítséget 
nyújtunk a kópia elkészítésében, ha szükséges), 
-1-2 db portrékép a rendez ırıl ( e-mail-ben), 
- 2-3 db. jelenetfotó a filmb ıl, ( e-mail-ben). 
 

A külföldi nevezıktıl angol nyelvő kópiát és szövegkönyvet várunk! 
A magyar nyelvő filmek esetében a film versenyprogramba kerülése esetén szintén angol nyelvő kópiát vagy 

angol szövegkönyvet kell leadni! (Ennek hiányában a filmet versenyprogramban nem tudjuk vetíteni!) 
 

A nevezéseket a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány címére 
(H-1163 Budapest, Katóka u. 46.) kérjük postai úton eljuttatni! 

 
Illetve e-mail-ben: dialektusfesztival@enternet.hu 

 
NEVEZÉSI HATÁRIDİ: 2006. OKTÓBER 20. (POSTAI BÉLYEGZÉS DÁTUMA ). 

HATÁRIDİN TÚL ÉRKEZETT NEVEZÉST NEM FOGADUNK EL ! 
 
A Palantír Film Alapítvány a nevezett filmet nem küldi vissza, hanem győjteményében elhelyezi, és a 
nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakra vonatkozó rendelkezések alapján kezeli; a film adatait a 
világhálón közzéteszi; a film legfeljebb 3 perces részletét a fesztivál promóciójában felhasználhatja; a filmek 
az Utazó Dialektus Fesztivál keretében hazai és külföldi helyszíneken vetítésre kerülnek. 
 

Alulírott……………………………………… (név), mint a film ..……………………….(rendezıje, producere stb.) 

kijelentem, hogy a “NEVEZÉSI FELHÍVÁS”-ban közzétett nevezési feltételeket elfogadom s azokat magamra 

nézve kötelezınek ismerem el. 

 
 

………………………….    ……………………………………… 
(Ország, város, dátum)    A filmet nevezı személy aláírása 


