
AUTORIZAÇÕES

1. Autorizo a exibição da obra nas sessões para as quais for selecionada e integrada: Sessões da Competição, Grande Panorama 
CINANIMA 2020 e PREMIADOS CINANIMA 2020, durante a semana do Festival.

 SIM   NÃO

2. Caso a obra seja selecionada para o Grande Panorama CINANIMA 2020, autorizo que a mesma seja incluída em sessões especiais a 
programar e exibir durante a semana do Festival, (de 9 a 15 de novembro de 2020), em Espinho e Universidades/Escolas Superiores.

 SIM  NÃO

3. Caso a obra seja selecionada e/ou premiada, autorizo a sua inclusão no programa “CINANIMA On TOUR” a ser exibido em ações 
promovidas pelo Festival em colaboração com outras associações, de acesso livre e gratuito, até 31 de agosto de 2020.

 SIM   NÃO

4. Caso a obra seja selecionada para o Grande Panorama CINANIMA 2020 – “As Escolas Vêm ao CINANIMA” e/ou “O CINANIMA vai às 
Escolas”, autorizo que a mesma seja incluída no programa CINANIMA Júnior. 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.

 SIM   NÃO

5. Eu, abaixo assinado, declaro que sou o detentor dos direitos de autor da obra objeto da presente inscrição no CINANIMA 2020 e que li o 
respetivo Regulamento e aceito todas as regras e condições de participação nele constantes, bem como que são verdadeiras as declarações 
feitas na ficha de inscrição do filme.

SUBMISSOR CARGO
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