
Дякуємо за зацікавлення у подачі Вашого фільму на наш фестиваль – Kinofest NYC 2011 
року!
Запитання і відповіді наведені нижче мають допомогти вам з’ясувати усе, що ви 
бажаєте знати про правила подачі фільму на  наш фестиваль. Якщо у вас є додаткові 
запитання на які немає відповідь серед нижче наведених відповідей, то напишіть нам 
на електронну пошту: dmytro@kinofestNYC.com, і ми надамо Вам вичерпну відповідь.

1) Коли крайній термін подачі фільму на фестиваль і який внесок за 
подачу заявки?
Остання дата прийому заявок – п’ятниця, 14 сiчня 2011 року. В Києві останній строк 
подачі заявок - 31 грудня 2010 року. За подачу 1 заявки сплачується 20$ (якщо 
ви відправляєте свій фільм поштою на Нью-Йоркську адресу ) 00,00 UAH (якщо ви 
відправляєте на поштову адресу в Києві).
2) В яких фільмах зацікавлений Kinofest NYC, 2011 року? 
Фестиваль шукає фільми з цікавою історією на будь-яку тему. Єдина вимога , щоб цей 
фільм розповідав про Україну та інші країни, які раніше входили до складу радянського 
союзу. Ми шукаємо хороші фільми з цікавими точками зору, які можуть бути створені, 
як жителями бувших радянських республік так і «іноземцями», які дивляться на означену 
географічну територію через призму свого світогляду.
3) Що необхідно відправити для розгляду, щоб Ваш фільм прийняли?
Про те що фільм прийнятий або відхилений Вам повідомлять листом на електронну 
адресу, після отримання квитанції про оплату. Будь-ласка майте на увазі, що 
знадобиться декілька днів, щоб переглянути ваші заявки і  фільми. Претенденти на 
участь у фестивалі будуть про це проінформовані не пізніше 25 лютого 2011 року. 
Пам’ятайте: всі подані Вами матеріали автоматично стають власністю Kinofest NYC і НЕ 
будуть повертатись. Вам також не будуть виплачувати за матеріали жодних компенсацій. 
Вам НЕ будуть повертатись сплачені за подачу заявки гроші, навіть якщо фільм не буде 
затверджений до показу на фестивалі Kinofest NYC. Подаючи Ваш матеріал на фестиваль  
Kinofest  NYC Ви автоматично визнаєте право організаторів фестивалю копіювати 
повністю або уривки з Ваших фільмів для некомерційного використання.

Для того, щоб подані вами матеріали були прийняті до участі у фестивалі вам необхідно 
вкласти до посилки:
- один DVD (кожен фільм на окремому диску). Своє ім’я і прізвище, а також назву фільму 
напишіть будь-ласка і на самому диску;
- заповнену анкету; 
- квитанцію про сплату внеску за подачу матеріалу.
Будь-ласка відправляйте поштою свій DVD, заповнену анкету і квитанцію про сплату 
внеску на адресу кінофестивалю Kinofest NYC, 2011 року:
   Адреса у Нью-Йорку:     Адреса у Києві:   
       Kinofest NYC 2011       для Захаревича Д.Є.
       36 East 23rd St, Suite 9F      а/с 165-В.
       NY, NY 10010           м. Київ - 1, індекс: 01001  
                  

Kinofest NYC 2011 року у запитаннях та відповідях



4) Чим відрізняється короткометражний фільм від повнометражного 
фільму? 
Фільм тривалістю 49 хв. вважається коротким фільмом. Фільм тривалістю 50 хв. і 
більше вважається, повнометражним.

5) Мій фільм може прийняти участь у Вашому фестивалі, якщо він вже 
прийняв участь на інших кінофестивалях? 
Так, Kinofest NYC шукає нові таланти, і дає проявити себе всім без виключення.

6) Коли має бути виготовлений мій фільм, щоб мати право прийняти 
участь у фестивалі Kinofest у місті Нью Йорк, 2011 року? 
Кінофестиваль надає перевагу фільмам, які відображають сучасну українську дійсність, 
а також сучасність інших країн бувшого радянського союзу. У той же час ми відкриті і 
для кіно виробників, які створили свої фільми декілька років тому.

7) Якщо мій фільм демонструвався по телебаченню, він може бути 
представлений на Вашому кінофестивалі? 
Короткометражні фільми, де б вони не демонструвались, можуть приймати участь 
у фестивалі. Із повнометражних фільмів мають право приймати участь тільки ті, що 
демонструвались на місцевих телеканалах в країні виробництва.

8) В якому форматі подавати фільми? 
Кожен фільм подається на окремому DVD-R або ж DVD+R диску. DVD повинен бути 
сумісний зі стандартними програвачами. Не записуйте своє відео, як дані у форматі AVI 
та ін. Перед відправкою нам, будь-ласка переконайтесь, що Ваш  DVD програється на 
стандартних відеоплеєрах! Будь ласка НЕ надсилайте нам свої фільми на Betacam, Mini-
DV, HD, 16 мм.

9) Я можу подати на фестиваль більше 1 фільму? 
Ви можете подати більше ніж 1 фільм, але ви повинні сплатити внесок за подачу кожної 
заявки. Нагадую, НЕ подавайте багато фільмів на одному DVD, кожен фільм має бути 
записаний на окремому DVD.

10) Коли я дізнаюсь чи був мій фільм відібраний? 
Ми надішлемо вам повідомлення про прийняття Вашого фільму організаторами 
фестивалю електронною поштою до кінця січня 2010 року.

11) Коли відбудеться фестиваль – Kinofest NYC 2011 року?
Кінофестиваль відбудеться в Нью-Йорку 17-20 бeрeзня 2011 року. Ми надіємось 
побачити Вас там!!!


