
 

(mede in verband met de voorwaarden die geldig zijn bij deelname aan 
regiowedstrijd ZH’12  dan wel andere festivals) 

Aanmeldingsformulier clubwedstrijd Cine’67                                      

Naam :  

Gegevens maker 

 

Indien je met meerdere personen een film indient tevens de namen 
van de groep. 

Groepsleden: 

 

Titel:  

Filmgegevens 

Categorie :   

Genre :     

zie als voorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Filmgenre 

Inhoud :   Deze beschrijving komt in het programmaboekje. 

 

 

Lengte (minuten) : 

Filmformaat  : 

Beeldformaat :  

Beelddrager : 
 
Voor onze clubwedstrijd kan ook in andere formaten worden aangeleverd doch voor 
het regiofestival ZH’12 zijn alleen USB en filetransfer van toepassing. 
 
 
 
 

Emile
Getypte tekst
Fictie

Emile
Getypte tekst
Non-fictie

Emile
Getypte tekst
SD

Emile
Getypte tekst
HD

Emile
Getypte tekst
4:3

Emile
Getypte tekst
16:9

Emile
Getypte tekst
USB

Emile
Getypte tekst
Filetransfer



 
Vervolg inschrijfformulier tbv clubwedstrijd Cine’67 

Als maker verzoeken wij je akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. 
 
1. Ik verklaar dat mijn film voldoet aan alle voorwaarden van het wedstrijdreglement 

van ZH '12.  
2. Ik verklaar dat mijn film wordt aangeleverd volgens de specificaties, beschreven in 

het wedstrijdreglement, en ben mij ervan bewust dat andere formaten niet worden 
geaccepteerd.  

3. Ik verklaar dat ik bij gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden 
hiervoor expliciet toestemming heb ontvangen van de rechthebbende.  

4. Ik geef toestemming om de films op de website Cine’67 te plaatsen.  
5. Ik geef toestemming om mijn film te kopiëren ten behoeve van het archief  
6. Ik geef toestemming om mijn film te vertonen via Atos / RTV Ridderkerk  dan wel 

andere televisiezenders waarmee Cine’67 een verbintenis heeft.  
7. Graag als een pdf document retour aan cine67@outlook.com. Het verzenden van 

je pdf document betekent tevens dat verondersteld wordt dat je getekend hebt. 
  
 


	Aanmeldformulier vakantiefilmfestival 2022 pag 1
	Aanmeldingformulier-2022 pag 2

	Naam: 
	Groepsleden: 
	Titel: 
	Categorie: Fictie
	Genre: 
	Beschrijving: 
	Lengte: 
	Beelddrager: Ja
	Filmformaat: Ja
	Beeldformaat: Ja
	1: 
	0: Off

	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off


