АКРЕДИТАЦІЯ ДЛЯ ЗМІ НА ФЕСТИВАЛЬ
XI Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва (15-18
вересня 2016) запрошує до співпраці журналістів та представників ЗМІ.
Будь ласка, уважно ознайомтесь з умовами та правилами акредитації.
УМОВИ АКРЕДИТАЦІЇ
1. Акредитація ПРЕСА надається співробітникам офіційних ЗМІ
(зареєстровані друковані видання, радіо та телебачення, інформаційні та
інформаційно-освітні Інтернет-портали, сайти) з метою висвітлення подій
фестивалю. Для того, щоб подати заявку на акредитацію, необхідно заповнити
електронну форму за посиланням (https://goo.gl/forms/FUGVrkn6cVWo6L382) до
11 вересня 2016 року включно.
2. Прес-служба Linoleum зберігає за собою право запитувати додаткові
матеріали у апліканта та/чи відмовити в акредитації, якщо заявка не належить до
описаних вимог, або ж у випадку невідповідності правилам роботи фестивалю.
3. Кожній категорії ЗМІ відповідає максимальна акредитаційна квота, яка
становить*:
для телеканалів – 4 людини
для друкованих ЗМІ – 2 людини
для онлайн-ЗМІ – 2 людини
для радіостанцій – 1 людина
*Необхідність отримання акредитацій в кількості, що перевищує квоту для
окремого видання, повинна бути обґрунтованою та підтвердженою офіційним
листом від керівника проекту/видання.
4. Журналіст, який отримав акредитацію кінофестивалю, зобов’язується
надавати копії матеріалів про феcтиваль Linoleum (.pdf, відео-, аудіо-, лінки) у
встановлений прес-службою термін.
5. Отримання акредитації ПРЕСА передбачає автоматичне включення
електронної адреси журналіста в базу поштової розсилки прес-центру Linoleum
(новини, прес-релізи, інформація для акредитованих ЗМІ)

ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦІЇ ЗМІ НА LINOLEUM
Акредитаційний браслет є власністю журналіста та не підлягає передачі іншим
особам.
Акредитаційних браслет дійсний на усі чотири дні фестивалю, його можна буде
безпосередньо отримати при вході у вікні каси при умові пред’явлення
роздрукованого листа про підтвердження акредитації. Каса працює з 12:00 до
21:00, 15-18 вересня.

Акредитація ПРЕСА передбачає вільний вхід на усі заходи фестивалю: на покази
та лекції без попередньої реєстрації.
З метою дотримання авторських прав, а також для зручності глядачів, фото- та
відеозйомка впродовж фестивальних показів фільмів конкурсної та позаконкурсної
програм заборонена. Пакет фото- та відеоматеріалів до фільмів буде наданий
прес-службою.
З нетерпінням чекаємо вас на XI Міжнародному фестивалі актуальної анімації та
медіа-мистецтва Linoleum 2016. Ми впевнені, що саме завдяки вам Linoleum стане
однією із головних та масштабних культурних подій цієї осені!
СЛІДКУЙТЕ ЗА LINOLEUM У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Офіційна сторінка Linoleum у Facebook
Linoleum Вконтакте
www.linoleumfest.com

Старостіна Ольга
info@linoleumfest.com
+38 066 848 90 51

