XXXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 2019”
the 34th International Catholic Film and Multimedia Festival “KSF Niepokalana 2019”
Biuro Festiwalu/ Festival Office : Katolickie Stowarzyszenie Filmowe (Catholic Film Association)
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, POLSKA tel./ fax (+48 22) 8234489; +48 604445824 +48 601814096;
e-mail : festiwal@ksfniepokalana.pl
Internet: www.ksfNiepokalana.pl or www.warszawa.mazowsze.pl/ksfniepokalana
Otwarcie Festiwalu 1 września 2019 w Józefowie , Zakończenie 13 października 2019 w Warszawie.
Festival Opening – the 1st of September 2019 in Jozefow, Closing appr. 13th of October 2019 in Warsaw,
Miejsce Festiwalu : Jozefów i Warszawa / Festival Place: Jozefow (20 km from Warsaw) and Warsaw.

Formularz Zg łoszenia / Entry Form
Termin zgłoszeń – 15 czerwiec, 2019 roku /
Zgłaszam :
I am sending in:

film fabularny /
feature film
film amatorski
amateur film

______________
teledysk
viceoclip
Tytuł oryginału
Original title
Tytuł angielski
English title
Tytuł polski
Polish title
Reżyser / Autor
Director / Author

Scenarzysta
Script

Producent (firma)
Producer

Dystrybutor
World Sales

Zdjęcia
Photography

Montaż
Editing
Muzyka
Composer
Główni aktorzy
Main actors
Kraj i rok produkcji
Country and year of production
Język:
Language:
Parametry techniczne oryginału
Technical information of the master
Miejsce i data premiery
Locate and date of first performance

The deadline for entries – the 15th of June, 2019
film dokumentalny
documentary film
program radiowy
radio program

program TV
TV program
program multimedialny
multimedia program

program edukacyjny
educational program
strona internetowa
internet website

Adres prywatny/ Address:
Telephone :
Fax:
E-mail:
Adres /Address
Telephone:
Fax:
E-mail:
Adres /Address:
Telephone:
Fax:
E-mail:
Adres /Address:
Telephone:
Fax:
E-mail:
Adres /Address :
Telephone :
Fax:
E-mail:

oryginału/
of original
Format

dubingu /
napisów /
of dubbing
of subtitles
Czas projekcji
Running time ____ __min _______sec.

Na jakim festiwalu był pokazywany ? / At what festivals has the film been shown before ?
Nagrody i wyróżnienia / Prizes or mentions

Krótka treść filmu i przeslanie (maks. 60 słów)
Brief synopsis and the message (max. 60 words)

listy dialogowej /
of script

Reżyser - Nota biograficzna (maks. 60 słów )
Director - Biographical note (max. 60 words)

Polish
Zgłoszenie w formacie .doc lub . rft prosimy przesłać pocztą elektroniczną - filmy zagraniczne wraz
z listą dialogową w języku polskim lub angielskim. Prace i zwiastuny należy przesyłać przez internet:
WeTransfer czy Vimeo – do 2 GB ew. przez My Air Bridge powyżej 2 GB itp.
przesłać pocztą lub dostarczyć do Biura Festiwalu na Pendrive lub SD ew. po 5 kopii w formacie DVD, CD.
Biuro otwarte w poniedziałki godz. 15-18; środy godz. 11-14 ew. w innych godzinach do skrzynki )

Prosimy o ew. nadesłanie zwiastuna lub krótkiego fragmentu pracy (2-5 minut),
które będą publikowany w internecie na stronach Festiwalu i YouTube.
Projekcje Festiwalowe będą odbywać się na salach projekcyjnych oraz równolegle przez 7 dni
– w internecie poprzez projekcje m.in. na You Tube w technologii streamingu.
Uwaga! Twórcy, producenci bądź osoby zgłaszające prace na Festiwal, które nie wyrażają zgody
na projekcje festiwalowe w internecie proszone są o wyraźne zaznaczenie poniżej:
nie wyrażam zgody na prezentację filmu w internecie ……. ew. na jakich warunkach……….
Wszystkie prace wraz z materiałami promocyjnymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą by
wykorzystywane w celach edukacyjnych i promocyjnych związanych z Festiwalem.

English
Please send the Entry Form in .doc or rft formet with the script in Polish or English by internet (e-mail).
Entries and the trailers send by WeTransfer or Vimeo – up to 2 GB and My Air Bridge or ftp over 2 GB.
You can send by mail or personally – pendrive and SD or 5 copies of DVD, CD format.
Please send the short trailer of the film (2-5 minutes) and promotional materials (stllis, posters, etc.)
which could be published on the Festival's website and You Tube
The Festival Office is open on Monday 3 pm - 6 pm and Wednesday 11am -2 pm) .
Festival screenings will be organized in the festival halls and during 7 days – in the internet using the streaming.
Attention! Authors who did not accept streaming of their entries in the internet - have to write here ………
or inform about their conditions.
Entries and promotional materials will be stored in the Festival's Archive
and can be used for educational and promotional purposes connected with the Festival.
O Wyrażam zgodę na emisję filmu / programu
w internecie / w Telewizji / w Radiu w Polsce – bezpłatnie __ / odpłatnie __
O Produkuje płyty DVD / CD tak__ /nie___ O jestem zainteresowani dystrybucją DVD – bezpłatnie __/ odpłatnie ___
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O I am interested to show the film / program
in the internet/ Television/ in Radio in Poland - free of charge ___ / cost appr.
O I am producing DVD/CD yes___/ no____ O I am interested to distribute DVD - free of charge __/ cost appr ____

.......................................; data / date ....................

podpis / signature ……………………

PS W związku z wprowadzeniem w życie przepisów RODO informujemy, iż Państwa dane osobowe będą
przetwarzane przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe w związku z organizacją i promocje Festiwalu.
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.ksfniepokalana.pl. Jednocześnie informujemy,
że w dowolnym momencie mają Państwo prawo wystąpić z prośbą o ich korektę.

