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OINARRIAK DOCK OF THE BAY 2019

DOCK OF THE BAY

Musika dokumentaletan oinarritzen den jaialdi bat da, 
musikaren mundu zabaleko hainbat alderdi tematiko eta 
formalei buruzkoa.  

Dock of the Bay Festibala Donostian egingo da, 2019ko 
urtarrilaren 7tik 13ra.

DOCK OF THE BAY SAILAK

Festibalak hainbat sail izango ditu, eta film dokumentalak 
proiektatuko dira sail horietan. 

Lehiaketako filmak Sail Ofizialean emango dira, eta 
musika dokumental onenari emandako Dock of the Bay 
2019 saria irabazteko lehiatuko dira.
 

FESTIBALAREN LEHIAKETA SAILAREN 
OINARRIAK ETA ARAUDIA 

Lehiaketarako baldintzak izango dira:

- Sorkuntza dokumentalak aurkeztuko dira, musikaren 
munduko edozein gairi buruzkoak.

- Ezinbestekoa izango da filma lehen aldiz Euskadin 
Dock of the Bay festibalean ematea. 

- Filmen izen ematea dokumentalen ekoizleek, errealiza-
doreek edo lege ordezkariek egingo dute.

-Soilik onartuko dira 2017ko azaroaren 10ren ondoren 
ekoitzi eta areto komertzialetan eman ez diren filmak.

- Film Luze Dokumentala izango da lehiaketan onartuko 
den kategoria bakarra. Film luzetzat hartuko dira 60 mi-
nututik gorako ikus-entzunezko lanak.

- DCP formatuko proiekzio kopiak onartuko dira bakarrik. 

- Lanak onartzeko azken eguna: 2018ko azaroaren 1a.

- Hautapen batzordea arduratuko da 2019ko Sail Ofizia-
lean emango diren filmak aukeratzeaz, eta antolakuntzak 
aukeratutako pertsonek osatuko dute batzorde hori.

- Araudia ingelesez, euskaraz eta gaztelaniaz argitara-
tuko da. Zalantzarik izanez gero, gaztelaniazko bertsioak 
izango du balioa

- Filmen izen ematea egiteak ARAUDI honen baldintzak 
onartzea dakar

- Filmen izen ematea egiteak ARAUDI honen baldintzak 
onartzea dakar.
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IZEN EMATEA ETA PARTE HARTZEA

Izen ematea Movibeta eta Festhome on-line plataformen 
bidez egingo da.

Esteka hauek erabiliko dira on-line izen ematea egiteko.

MOVIBETA
FESTHOME

Dokumentalak jatorrizko bertsioan aurkeztuko dira. Azpi-
tituluak ingelesez eta gaztelaniaz onartuko dira. 

Festibalak ez du bere gain hartuko izen emateak sor-
tutako gasturik. Izen ematean jasotako materiala ez da 
itzuliko, salbuespen kasuetan izan ezik. 

Aukeratutako dokumentalei buruzko erabakia abendua-
ren 10etik aurrera jakinaraziko da.

Festibalaren Zuzendaritzak erabakiko du lanak zer egune-
tan eta zer hurrenkeratan eman.

Film bat festibalerako onartu eta hura emateko baimena 
sinatzen denean, ezin izango da atzera egin, eta hornit-
zaileak festibalaren esku utzi beharko ditu filma modu 
egokian proiektatzeko behar diren material guztiak.

HARREMANETARAKO

Izen ematearekin zerikusia duen edozein zalantza argitze-
ko, bidali e-mail bat helbide honetara:

info@dockofthebay.es

EPAIMAHAIA

Festibalaren Zuzendaritzak izendatuko du epaimahaia, 
eta zinemaren, musikaren eta kulturaren munduko profe-
sionalak izango dira.

Epaimahaiak erabakiko du sariak nori eman. Epaima-
haiko kideen kopurua bakoitia izango da beti.

Idazkaria Festibalaren Zuzendaritzak izendatuko du. 
Sariak banatzeko eztabaidan parte hartuko du, boto 
eskubiderik gabe. 

http://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php?action=11&festival=199
https://festhome.com/f/dob
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SARIAK

Festibalak sari bakarra izango du:

Dock of the Bay film luze dokumental onenaren saria.

Nazioarteko Epaimahaiak 5.000 euroko saria emango dio 
film luze dokumental onenari (zergak barne). 

*Kopuru gordin hauei indarrean dagoen zerga araudia 
aplikatuko zaie.

Saritutako dokumentalek saria aipatu beharko dute 
filmari buruzko publizitatean, prentsan argitaratutako 
edukietan eta kopia guztien kreditu tituluetan, epaima-
haiaren erabakiaren testua hitzez hitz jasoz eta, hala 
badagokio, festibalaren logotipoa erabiliz.  

Logotipoa festibalaren webgune ofizialean eskura daite-
ke.

“Film luze dokumental onena” saria errealizadoreak, 
ekoizpen enpresak edo izen ematea egin duen pertsonak 
jasoko du, banku transferentzia bidez, festibala amaitu 
eta hurrengo egunetan.


