TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ KISA FİLM YARIŞMASI 2022
Türk Nöroloji Derneği, nörolojik hastalıkların toplumsal düzeyde artan sıklık ve önemine vurgu yapmak ve bu
hastalıkları tanımak önlemek ve tedavi etmek üçleminde bilinirliği yükseltmek ile toplum sağlığına katkıda
bulunmak amacıyla bir “KISA FİLM YARIŞMASI” düzenlemektedir.
Tema:
Yarışmanın teması Nörolojik hastalıkları anlamak
TND Kısa Film Yarışma Koşulları:























Başvuru yönetmen tarafından yapılır.
Yönetmen Türk Nöroloji Derneği üyesi olmalıdır.
Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, başvuran kişi diğerlerinin yazılı iznini
almalı ve başvuru formuna eklemelidir.
Katılacak filmlerin teması, “Nörolojik hastalıkları anlamak” olmalıdır.
Yarışmaya katılacak yapımların süresi jenerik dahil beş dakikayı aşmamalıdır.
Başvuruyu yapan yönetmen, filmde kullanılan görsel veya işitsel tüm materyallerle ilgili olarak hak
sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve kişisel hakların korunumu kanunu kapsamında alması
gereken tüm izinleri aldığını, alınmaması halinde Türk Nöroloji Derneği’nin hiçbir sorumluluğu
olmadığını kabul eder.
Başvuruyu yapan yönetmen Film üzerinde – kendisi dışında- hak veya menfaat sahibi olan hiçbir
gerçek veya tüzel kişinin olmadığını beyan etmiş kabul edilir. Bu konuda doğabilecek her türlü
sorumluluk ve zarar film yönetmenine aittir.
Yarışmaya katılacak olan yapımlar üç adet olarak güncel dijital formatlardan birinde gönderilmelidir.
Gönderilecek dijital dosya bismi olarak Yönetmenin adı soyadı yazılmalıdır. Dosyaya ayrıca film dışında
eksiksiz doldurulmuş bvaş vuru formu da ilave edilmelidir.
Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Türk Nöroloji Derneği arşivinde saklanır.
Yarışmaya katılan filmler, yönetmenin adı belirtilerek Türk Nöroloji Derneği tarafından kamuoyu
önünde kullanılabilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir. Yönetmen bundan dolayı hiçbir hak veya ücret talep
edemez.
Yarışmanın ön seçici kurulu düzenleme komitesidir.
Yarışmanın esas seçici kurulu bu seçilen fimleri değerlendirir.
Asil jüri üyeleri www.noroloji.org.tr adresinden duyurulacaktır.
Yarışmaya başvuran film başka bir yarışmaya da katılabilir.
Yarışmaya katılacak olan eserler aşağıda verilen Dernek merkezi adresine elden veya posta yoluyla
teslim edilmelidir.
Yarışmaya Başvuru dönemi 1-Ekim-2022’de başlayacak ve 21-Ekim 2022’de sonlanacaktır. Bu
tarihler arasında Türk Nöroloji Derneği sekreteryasına,
Başvuru formu
Yapımın 1 adet dijital kopyası,
Filmden en az bir adet fotoğraf,
Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı,
Yönetmenin kısa özgeçmişi,
Filmin kısa özeti (en fazla 100 kelime) teslim edilmelidir.
Yarışmaya başvuran filmlerin değerlendirme sonucu 58. Ulusal Nöroloji Kongresi sırasında
duyurulacak ve ödül töreni düzenlenecektir.
Başvuru yapan bu şartnameyi tamamını kabul etmiş olur.

ÖDÜLLER:
Birinci: 5.000 TL
İkinci: 4.000 TL
Üçüncü: 3.000 TL

YARIŞMA SEKRETERYASI
Türk Nöroloji Derneği
Kızılırmak Mahallesi 1446. Cadde
Alternatif Plaza 12/7 Çukurambar-Ankara
Telefon: 0312 435 59 92
E-Posta: info@noroloji.org.tr

