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NEVEZÉSI FELTÉTELEK
    A nevezett �lm animációs technikával készült, vagyis 
frame-by-frame módszerrel, olyan technikával, ami 
különbözik az élőszereplős �lmtől de lehet olyan 
animációs �lm, amely élőszereplős jeleneteket tartalmaz;

    2021. január 1. után készült;

    nem hosszabb 25 percnél;

    a nevezett �lm megfelel a következő kategóriák 
egyikének
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  Diák�lm = az első animációs �lmes rendezésed, 
amely egy oktatási intézmény keretein belül készült, 
legyen az középfokú oktatás, felsőoktatás vagy
workshop, de ebbe a kategóriába tartoznak egyéb DIY 
alkotások is, amelyet diákként készítettél (a rendezőnek 
legalább 15 évesnek kell lennie)
 
  Diploma�lm = a BA, MA vagy DLA képzés
lezárását jelentő �lmed
 
  Első�lm = az első �lmed, amely iskolai kereteken 
kívül készült
 
  Gyerek�lm = bármelyik �lm, amely az előző 
három kategóriának megfelel (diák-, diploma- vagy 
első�lm) vagy pedig egy 40 év alatti rendező készítette 
és a (3-12 éves) gyerekkorosztálynak készült, nevezhető 
ebbe a kategóriába is
 
  

  
  

  Tiniknek készült �lm (PrimaTeen) = bármelyik 
�lm, amely az előző három kategóriának megfelel 
(diák-, diploma- vagy első�lm) vagy pedig egy 40 év 
alatti rendező készítette és a (13-18 éves) tinédzser
korosztálynak készült, nevezhető ebbe a kategóriába is
 
  Primanima Masters = olyan rendezők kategóriája, 
akik a második vagy a sokadik �lmjüket készítették; 
azokat is biztatjuk a nevezésre, akik korábban már
szerepeltek a Primanimán, de a �lmjükre már nem 
érvényes az első�lmes jelző; amennyiben animációt 
tanítasz, jelezd a rövid életrajzodban
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A NEVEZÉS MÓDJA
Amennyiben a �lmed megfelel a fenti feltételeknek, 
a következő módon tudod nevezni:

Töltsd ki a nevezési űrlapot a Primanima honlapján 
és küldd el a �lmed Vimeo, Youtube, Dropbox, Google 
Drive linkjét vagy nevezz a FilmFreeway-en és küldd el 
nekünk a �lmed videómegosztóra feltöltött linkjét.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A nevezéseddel megerősíted, hogy rendelkezel
a �lmjogokkal és engedélyt adsz a Primanima
fesztiválnak:
 
  a �lmed nyilvános vetítésére a fesztiválon
 
  hogy a �lmed állóképeit és egyéb beküldött 
promóciós anyagot a Primanima felhasználja a fesztivál 
népszerűsítésére a saját platformjain és egyéb
sajtóorgánumokban

Emellett hozzájárulhatsz a következőkhöz:
 
  maximum 3 perc vagy a �lmhossz  10%-át jelentő 
�lmrészlet felhasználásához, melyet a Primanima
népszerűsítésére használunk
 
  a �lmed online vetítésére, amennyiben a �zikai 
esemény nem rendezhető meg a pandémia miatt; 
a �lmeket egy jelszóval védett és geoblokkolással
ellátott online platformon mutatjuk be
és a jogtulajdonosok időben tájékoztatást kapnak arról, 
hogy milyen formában valósul meg a fesztivál
 
  �lmed további vetítéseihez a Best of Primanima 
vetítési program keretében, melyet a fesztivál után
rendezünk meg; a fenti esetek kivételével, további
felhasználásához, a fesztiválszervezők írásos engedélyt 
kérnek a �lmkészítőtől vagy a producertől
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A KIVÁLASZTÁS MÓDJA
A fesztivál hivatalos programját augusztus utolsó
hetében teszik nyilvánossá a szervezők. A �lmek
elbírálását a fesztivál előzsűrije végzi. A kiválasztott 
�lmek a következő kategóriákban versenyeznek majd:
 
  Rövid�lmes versenyprogram három
alkategóriával (diák�lm, diploma�lm, első�lm)
 
  Gyerek�lmes versenyprogram
 
  PrimaTeen versenyprogram
 
  Primanima Masters versenyprogram
 
  Night Moves panorámaprogram keretében 
lesznek bemutatva (a program �lmjei is részt vesznek
a közönségszavazásban)

A nevezett �lmekről sajnos nem tudunk szóbeli vagy 
írásbeli értékelést adni. Azok a rendezők, akiknek
a �lmjei bekerültek a programba augusztus 10-ig 
kapnak értesítést. Azokat a rendezőket, akiknek
a �lmje(i) nem került(ek) be a programba nem értesítjük.

FILMKÓPIÁK
Ha a �lmed bekerül a Primanima programjába, kérlek 
küldd el nekünk a �lm vetítési kópiáját: 
 
  Csak jó minóségű, és minimum HD felbontású 
videófájlokat fogadunk el vetítési kópiaként
 
  Amennyiben dialógus van a �lmedben, küldj 
angol feliratos kópiát (hardsub), és kérjük mellékeld az 
angol .srt �le-t vagy dialógus listát is 
 
  A fájlokat Wetransfer, MyAirBridge, Dropbox, 
Google Drive segítségével, vagy letölthetó Vimeo
fájlként küldheted el 2023. augusztus 20-ig
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ZSŰRI
A Primanima fesztiválstábja kéri fel a nemzetközi zsűrit, 
amely minden esetben háromtagú. Kizáró ok, ha
zsűritagok valamelyik produkció elkészítésében részt 
vettek.

DÍJAK
  Nagydíj 
  a fesztivál fődíja

  George Pal-díj
  a legígéretesebb magyar animációs 
  tehetségnek

  Legjobb első�lm

  Legjobb diploma�lm

  Legjobb diák�lm

  A gyerek�lmek zsűrijének fődíja

  Primanima Masters fődíj

  PrimaTeen-díj

  PrimaSound-díj
  a legjobb hangért
  

  A PrimAlter zsűri díja

  A diákzsűri kedvenc �lmje

  A PrimaKids zsűri kedvenc �lmje

  Macskássy Gyula-díj
  (közönségdíj a legnépszerűbb magyar     
  animációnak)

  Csermák Tibor-díj
  (közönségdíj a legnépszerűbb magyar
  gyerek�lmnek)

  Legnépszerűbb rövid�lm
  (közönségdíj)

  Legnépszerűbb nemzetközi gyerek�lm
  (közönségdíj)

A pénzdíjak teljes összegét a fesztivál elején teszik 
közzé a szervezők.
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SZERVEZŐK
A Primanima Nemzetközi Első�lmes Animációs fesztivált a Primanima Kft.

és a MANIFESZT (Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete) szervezi.

További kérdések esetén írj nekünk:
primanima@primanima.hu

POSTACÍM
Primanima Kft.
Templom tér 12.
2040 Budaörs
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