Autorização de Exibição no 14º Festival Anim!Arte
(Envio obrigatório para validar a inscrição)

Eu, _____________________________________________________________
Carteira de Identidade: __________________________________, responsável pela
inscrição no 14º Festival Anim!Arte do curta metragem de animação intitulado
________________________________________________________________,
dirigido por ______________________________________________________
Categoria:
( ) competitiva – estudante BR – maxi (universitários)

( ) competitiva - estudante internacional - maxi

( ) competitiva – estudante BR – mini (menos de 18 anos)

( ) competitiva - estudante internacional - mini

( ) competitiva – profissional culturas do mundo

( ) competitiva – profissional filme ambiental

DECLARO:
1- Estar enviando em ANEXO A ESTA AUTORIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO ASSINADA
(para o e-mail animarte@vouanimarte.com.br com assinatura digitalizada):
* material de divulgação : 3 fotos ou frames da animação em formato JPG com resolução de no
mínimo 300 dpi (para o e-mail animarte@vouanimarte.com.br)
* cópia de comprovante de ensino (exceto para os inscritos na mostra competitiva - profissional
filme ambiental e culturas do mundo)
2 - Estar AUTORIZANDO a exibição de trechos da animação, de no máximo 30 segundos, para
fins de divulgação em TV e Internet.
3 - Ser o responsável por todas as informações prestadas no formulário de inscrições, assim
como pelo conteúdo autorizado de imagens e sons da animação inscrita.

Autorização de Exibição no 14º Festival Anim!Arte
(Envio obrigatório para validar a inscrição)

4 –Concordo com todo o regulamento do Anim!Arte - 14º Festival Internacional de Animação
Estudantil do Brasil

LOCAL: _________________________________________ ,

DATA:__________________

ASSINATURA:________________________________________________________
E-MAIL : ____________________________________________________________
TEL: ( ) ____________________________________________

Grand Prix - Circuito Itinerante do Festival Anim!Arte
Após a realização do 14º Festival Anim!Arte, alguns filmes inscritos no festival em diversas categorias serão
selecionados pela curadoria do Anim!Arte. Esta versão "condensada" e itinerante do festival chamada
"Grand Prix Anim!Arte", percorrerá cidades de todo o Brasil e também cidades internacionais ao redor do
mundo. Em algumas etapas do "Grand Prix Anim!Arte", estes filmes selecionados serão julgados por um
júri oficial local, definido em cada cidade visitada pelo Grand Prix Anim!Arte. O júri local de cada etapa, irá
nomear os filmes vencedores, com premiações específicas.
A coordenação do evento se compromete a divulgar com antecedência, os locais e horários de exibição
dos filmes da mostra itinerante.

* Autorizo a exibição da animação ______________________________________
na mostra itinerante do Festival Anim!Arte.

( ) sim

( ) não

__________________________________________________________
(Assinatura)

