AUTORIZAÇÕES . AUTHORISATIONS
Título Title
Realizador Director
1 • Autorizo a exibição do meu filme nas sessões para as quais for selecionado integradas em: Sessões da Competição Internacional
ou Nacional, do Grande Panorama (Sereia Animada) ou Grande Panorama – As Escolas Vêm ao CINANIMA,
durante o Festival, de 06 a 12 de novembro de 2017.
• I, undersigned, grant the right to screen my film in the screenings for which it is selected: either International Competition, National
Competitions or Grand Panorama - Animated Mermaid- or Grand Panorama – Schools Come to CINANIMA - during
the Festival, from the 06th to the 12th of November 2017.
Sim YES 			

Não no

2 •• Caso o meu filme seja premiado ou selecionado para exibição no Grande Panorama, autorizo a Organização do CINANIMA
a projetá-lo em eventuais sessões públicas não comerciais, até ao máximo de 5 exibições, a realizar até 1 de junho de 2018.
A Organização do CINANIMA compromete-se a informar os responsáveis do filme sobre cada uma destas sessões.
•• Should my film be awarded or selected to be screened in the programme Grand Panorama, I, undersigned, grant the Festival’s
Organisation the right to screen it in additional non-commercial public screenings – maximum five screenings – to be held until the
1st of June 2018. It is the Organisation’s obligation to inform the films’ responsible of every screening.
Sim . YES 			

Não . no (*)

* As Sessões na Culturgest (Lisboa) e TEatroensaio (Porto) estão contempladas em capítulo X, ponto 2 do Regulamento.
* Screenings at Culturgest (Lisbon) and TEatroensaio (Porto) are contemplated in Chapter X, point 2 of the Regulations.
3 ••• Caso o meu filme seja premiado ou selecionado para as sessões Grande Panorama, autorizo a Organização do CINANIMA a incluílo num programa “Best Of CINANIMA 2017” com vista a ser exibido noutros festivais, gratuitamente, e a pedido das respetivas
organizações. A Organização do CINANIMA compromete-se a informar os responsáveis do filme sobre cada uma destas sessões.
••• Should my film be awarded or selected for the screenings Grand Panorama, I, undersigned, grant the Festival’s Organisation
the right to include it in the programme “Best Of CINANIMA 2017” with the aim of screening it at other festivals, upon their request,
and with no commercial purposes. It is the Organisation’s obligation to inform the films’ responsible of every screening.
Sim . YES 			

Não . no

4 •••• Caso o meu filme seja selecionado para o Grande Panorama – As Escolas Vêm ao CINANIMA, autorizo que o mesmo seja
incluído no programa CINANIMA Júnior que pretende levar o cinema de animação a Escolas Básicas e Secundárias de todo o país,
em sessões organizadas numa colaboração entre os Agrupamentos Escolares e o Serviço Educativo do CINANIMA. Estas sessões são
de acesso livre e gratuito e têm como objetivo a divulgação do cinema de animação de autor junto do público mais jovem.
•••• Should my film be selected for the Grand Panorama – Schools Come to CINANIMA, I, undersigned, grant the Festival’s Organisation
the right to include my film in the Programme CINANIMA Junior. The purpose of the programme is to take animation to Primary and
Secondary Schools in Portugal. These screenings are organised in a partnership established between School Groups and CINANIMA’s
Educational Service. These screenings are non-commercial, free admittance and have the aim of promoting the author animated
films for young audiences.
Sim . YES 			

Não . no
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