ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Διεθνοφσ Φεςτιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΡΟΣ-ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΘΩΣΗ-ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1 – Σφςταςη - Ιςτορική αναφορά
1. Ο χϊροσ του Κινθματογράφου για Παιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ απζκτθςε κεςμικι ζκφραςθ και αντιπροςϊπευςθ ςτθν Ελλάδα με τθν ίδρυςθ
του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ.
2. Η ιδζα για ζνα κινθματογραφικό φεςτιβάλ που κα ζκανε γνωςτό ςτθν Ελλάδα και κα
προωκοφςε τον παιδικό και νεανικό κινθματογράφο, ιταν του ςκθνοκζτθ Δθμιτρθ πφρου, ο
οποίοσ ανζλαβε τθν πρωτοβουλία για τθν ίδρυςι του ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990. Σο
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζλαβε τελικά υπόςταςθ το 1997 και ζκτοτε ζχει εξελιχκεί ς’ ζναν κεςμό
με διεκνζσ κφροσ, ταυτότθτα και αναγνϊριςθ, ο οποίοσ φιλοξενεί κάκε χρόνο πλικοσ ταινιϊν
για παιδιά και νζουσ, αναδεικνφει και προωκεί τθ νεανικι οπτικοακουςτικι δθμιουργία και
ςυμβάλλει ςτθν προαγωγι τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ.
3. ιμερα το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζχει τθν υποςτιριξθ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τθσ Βουλισ των Ελλινων, του Ελλθνικοφ
Κζντρου Κινθματογράφου, τθσ δθμόςιασ ραδιοτθλεόραςθσ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και
άλλων κεςμικϊν φορζων. Παράλλθλα είναι μζλοσ διεκνϊν οργανιςμϊν και φορζων ςχετικά
με τον κινθματογράφο και τθν κινθματογραφικι εκπαίδευςθ, όπωσ θ ECFA (European
Children's Film Association) και το CIFEJ (Centre International du Film pour l' Enfance et la
Jeunesse) και εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςε όλα τα μεγάλα διεκνι φόρουμ που ςχετίηονται με
τον νεανικό κινθματογράφο και τθν οπτικοακουςτικι εκπαίδευςθ.
Άρθρο 2 – Τίτλοσ
1. Η επωνυμία του Φεςτιβάλ είναι «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά
και Νζουσ» και ο διακριτικόσ τίτλοσ «Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ» ι «Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ».
2. Η επωνυμία ςτθν Αγγλικι γλϊςςα είναι «Olympia International Film Festival for Children
and Young People» και ο διακριτικόσ τίτλοσ «Olympia IFF» ι «Olympia Festival». Σο
ακρωνφμιο ςτθν Αγγλικι είναι «OIFF».
Άρθρο 3 – Ζδρα
1. Σο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ διεξάγεται ςτον Πφργο, με παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ ςτθν Αρχαία
Ολυμπία κακϊσ και ςε άλλεσ πόλεισ του νομοφ Ηλείασ και τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ.
2. Η ζδρα του βρίςκεται ςτον Πφργο, ενϊ διατθρεί και γραφείο ςτθν Ακινα.
Άρθρο 4 – Σκοπόσ
1. Σο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ επιδιϊκει να καταςτεί πόλοσ ζλξθσ καλλιτεχνϊν του
κινθματογράφου και του ευρφτερου χϊρου τθσ δθμιουργικισ βιομθχανίασ κακϊσ και νζων
δθμιουργϊν, εκπαιδευτικϊν και κεςμικϊν προςϊπων και οργάνων τθσ κινθματογραφικισ
εκπαίδευςθσ από όλο τον κόςμο.
2. Ειδικότερα, οι βαςικοί ςκοποί του είναι οι εξισ:
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Η προαγωγι και προϊκθςθ τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ και ιδιαίτερα των ταινιϊν για
παιδιά και νζουσ.
Η ανάδειξθ τθσ εκπαιδευτικισ διάςταςθσ του κινθματογράφου και θ ςυμβολι του ςτθν
ανάπτυξθ τθσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ.
Η πνευματικι καλλιζργεια, καλλιτεχνικι παιδεία και ποιοτικι ψυχαγωγία των πολιτϊν
και ειδικότερα του παιδικοφ και νεανικοφ κοινοφ.
Η κινθματογραφικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν και των νζων, με τθν αξιοποίθςθ τθσ
ςφγχρονθσ οπτικοακουςτικισ τεχνολογίασ ωσ μζςου καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και
δθμιουργίασ των νζων.
Η ενκάρρυνςθ τθσ παραγωγισ, θ διανομι και διακίνθςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν και
άλλων οπτικοακουςτικϊν ζργων που απευκφνονται ςτα παιδιά και τουσ νζουσ αλλά και
ζργων που ζχουν δθμιουργθκεί από παιδιά και νζουσ.
Η ενθμζρωςθ πάνω ςτουσ διαρκείσ μεταςχθματιςμοφσ των Νζων Μζςων και ειδικότερα
του οπτικοακουςτικοφ τομζα, που χαρακτθρίηεται από τισ πολλαπλζσ και ςυνεχϊσ
εξελιςςόμενεσ δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ.
Η παροχι τεχνογνωςίασ ςτα κεςμικά όργανα τθσ πολιτείασ για τθν άςκθςθ ςτοχευμζνων
και ςυνδυαςμζνων πολιτικϊν ςτο χϊρο του Κινθματογράφου για Παιδιά και Νζουσ και
τθσ Κινθματογραφικισ Εκπαίδευςθσ.
Η διεκνισ προβολι και θ ανάπτυξθ του ςφγχρονου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, ιδιαίτερα δε
του κινθματογράφου και των νεανικϊν οπτικοακουςτικϊν δθμιουργιϊν.
Η ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ δθμιουργικισ
βιομθχανίασ.
Η εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων άτυπθσ μάκθςθσ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ για τθν
καλλιτεχνικι ζκφραςθ και δθμιουργία.
Η μελζτθ, καταγραφι, διάςωςθ και ανάπτυξθ, μζςω τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν
ζργων, τθσ τοπικισ ιςτορίασ, τθσ λαογραφίασ, τθσ μυκολογίασ και του πολιτιςμοφ.
Η ανάδειξθ και κακιζρωςθ του Πφργου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ωσ τόπου
δθμιουργικισ ςυνάντθςθσ και επικοινωνίασ Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν με το
ελλθνικό κοινό και ιδίωσ με τουσ νζουσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ κεςμικοφσ φορείσ και
τισ οργανϊςεισ του παιδικοφ κινθματογράφου, τθσ κινθματογραφικισ εκπαίδευςθσ και
τθσ οπτικοακουςτικισ επικοινωνίασ και ζκφραςθσ των παιδιϊν και των νζων.

Άρθρο 5 – Φορζασ Υλοποίηςησ
1. Φορζασ υλοποίθςθσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ είναι ο αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με τθν
επωνυμία «Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ – Κοινωνικι
υνεταιριςτικι Επιχείρθςθ», που φζρει τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΕΠ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ».
2. Ο φορζασ υλοποίθςθσ δφναται να ςυνεργάηεται ι να ανακζτει ςε τρίτουσ, που διακζτουν
τθν κατάλλθλθ εμπειρία, τεχνογνωςία και υποδομι, τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων
δραςτθριοτιτων για τθν παραγωγι του βζλτιςτου αποτελζςματοσ.
Άρθρο 6 – Ρόροι
1. Οι πόροι του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ προζρχονται από:
o Σθν ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
o Σθν ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
o Σισ ενιςχφςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και διεκνείσ οργανιςμοφσ.
o Σισ χορθγίεσ, δωρεζσ και κλθροδοςίεσ δθμοςίων ι ιδιωτικϊν φορζων και οργανιςμϊν.

2. Η διαχειριςτικι χριςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζχει διάρκεια ζνα ζτοσ, αρχίηει τθν 1θ
Ιανουαρίου κάκε ζτουσ και τελειϊνει 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ.
Άρθρο 7 – Ρροχπολογιςμόσ & Απολογιςμόσ δαπανών
1. Ο οικονομικόσ προχπολογιςμόσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςυντάςςεται μετά από ειςιγθςθ
του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι. Ο προχπολογιςμόσ λαμβάνει κάκε φορά υπ’ όψθ τισ
οικονομικζσ δυνατότθτεσ, δθλαδι τισ επιχορθγιςεισ, τα λοιπά ζςοδα κλπ., κακϊσ και το
ςυνολικό πρόγραμμα δράςθσ και τισ τυχόν ειδικζσ απαιτιςεισ του.
2. Ο οικονομικόσ απολογιςμόσ δθμοςιοποιείται κάκε χρόνο μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, και υποβάλλεται με κάκε λεπτομζρεια ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ςε κάκε άλλο χορθγό.
Άρθρο 8 – Πργανα Διοίκηςησ
1. Όργανα Διοίκθςθσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ είναι:
o Η Σριμελισ Γραμματεία.
o Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ.
Άρθρο 9 – Αρμοδιότητεσ Τριμελοφσ Γραμματείασ
1. Η Σριμελισ Γραμματεία του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ αποτελείται από τον Καλλιτεχνικό
Διευκυντι, τον Επιμελθτι τθσ Camera Zizanio και τον Οργανωτικό υπεφκυνο.
2. Η Σριμελισ Γραμματεία ςυγκαλείται μετά από πρόςκλθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, ο
οποίοσ καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ και προεδρεφει των ςυνεδριάςεϊν τθσ. τισ
ςυνεδριάςεισ τθσ Σριμελοφσ Γραμματείασ δφναται να καλοφνται και να παρίςτανται ςτελζχθ
του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ του όταν πρόκειται να ςυηθτθκοφν κζματα
ςτθν υλοποίθςθ των οποίων ςυμμετζχουν.
3. Η Σριμελισ Γραμματεία είναι αρμόδια για όλα γενικϊσ τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθ
διοίκθςθ και διαχείριςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, με εξαίρεςθ αυτά για τα οποία
αποκλειςτικά αρμόδιοσ είναι ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ.
4. Ειδικότερα, θ Σριμελισ Γραμματεία:
o Εγκρίνει, μετά από ειςιγθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, τθν πολιτικι του Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και
των οικονομικϊν δυνατοτιτων του.
o Εγκρίνει, μετά από ειςιγθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι, τον ετιςιο προχπολογιςμό,
τθν ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων και τον οικονομικό απολογιςμό, τα οποία ςτθ ςυνζχεια
υποβάλλει ςτουσ φορείσ που ζχουν χρθματοδοτιςει τθ λειτουργία του Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ.
o Εγκρίνει τισ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ του εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ.
o Αποδζχεται δωρεζσ, ειςφορζσ, χορθγίεσ και προβαίνει ςε κάκε νόμιμθ εκμετάλλευςθ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςτο πλαίςιο των ςκοπϊν του.
o Ελζγχει το προςωπικό για τυχόν αμζλειεσ ι ακζτθςθ ωσ προσ τθν εφαρμογι του
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ ι ωσ προσ άλλα κζματα που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ των
δράςεων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ.

Άρθρο 10 – Αρμοδιότητεσ Καλλιτεχνικοφ Διευθυντή
1. Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ για τθν χάραξθ τθσ πολιτικισ και του
προγράμματοσ όλων των δραςτθριοτιτων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ.
2. Ειδικότερα, ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ:
o Εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ και τθν πολιτικι του Φεςτιβάλ και ειςθγείται ςτθν Σριμελι
Γραμματεία τον ετιςιο Προγραμματιςμό Δράςθσ και τον Οικονομικό Προχπολογιςμό.
o Τποβάλλει Ετιςια Ζκκεςθ Πεπραγμζνων με τον Απολογιςμό Δραςτθριοτιτων και τον
Οικονομικό Απολογιςμό.
o Αξιολογεί, επιλζγει και κατατάςςει τισ ταινίεσ που ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςτικό
Πρόγραμμα του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ
κακϊσ και ςτα μθ διαγωνιςτικά προγράμματά του και κακορίηει τθν θμζρα και τθν ϊρα
τθσ προβολισ τουσ.
o Επιλζγει και διαμορφϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον Επιμελθτι τθσ Camera Zizanio, το
πρόγραμμα των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων School Cinema και κακορίηει τθν θμζρα
και τθν ϊρα τθσ διεξαγωγισ τουσ.
o Επιλζγει και διαμορφϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον Οργανωτικό υπεφκυνο, το πρόγραμμα
των Παράλλθλων Εκδθλϊςεων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων και κακορίηει τθν θμζρα και
τθν ϊρα τθσ παρουςίαςισ τουσ.
o Ορίηει τα μζλθ των Διεκνϊν Κριτικϊν Επιτροπϊν που κα αποφαςίςουν για τθν απονομι
των Βραβείων του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ.
o Προςκαλεί ςκθνοκζτεσ, καλλιτζχνεσ, δθμοςιογράφουσ, ςυντελεςτζσ ταινιϊν και
γενικότερα πρόςωπα που ζχουν ςχζςθ με τον κινθματογράφο και τον πολιτιςμό από τθν
Ελλάδα και το εξωτερικό.
o Εκπροςωπεί το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.
o Επικοινωνεί με άλλα διεκνι φεςτιβάλ, γραφεία παραγωγισ και διανομισ και
ενθμερϊνεται για τισ νζεσ διεκνείσ παραγωγζσ ταινιϊν.
o Σαξιδεφει ςτο εξωτερικό για τθν ανάπτυξθ των διεκνϊν ςχζςεων.
o Πραγματοποιεί επαφζσ και ςυνεννοιςεισ με κινθματογραφιςτζσ, ειδικοφσ τθσ
εκπαίδευςθσ περί τα οπτικοακουςτικά και κεςμικοφσ παράγοντεσ για τθν προϊκθςθ των
ςκοπϊν του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ .
o Επιςκζπτεται ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα και ςτισ περιοχζσ του απόδθμου Ελλθνιςμοφ για
τθν παροχι ενθμζρωςθσ και ςυμβουλϊν για τθ χριςθ του κινθματογράφου ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
o υνεργάηεται με ειδικοφσ για τθν ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων ςτθ δθμιουργικι χριςθ
των νζων τεχνολογιϊν.
o Επεξεργάηεται κεωρθτικά κείμενα για τθν κινθματογραφικι παιδεία.
o Επιςθμαίνει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ταινιϊν και ςυνεργάηεται με τουσ τεχνικοφσ
και άλλουσ επαγγελματίεσ για τθ ςωςτι προβολι τουσ κακϊσ και για τθν εξαςφάλιςθ του
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ.
o Επιλαμβάνεται κάκε προβλιματοσ που προκφπτει και το οποίο ςχετίηεται με τθν
εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ.
Άρθρο 11 – Αρμοδιότητεσ Επιμελητή Camera Zizanio
1. Ο Επιμελθτισ τθσ Camera Zizanio ζχει τθν ευκφνθ για τθν χάραξθ του προγράμματοσ
δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ υνάντθςθσ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera
Zizanio.

2. Ειδικότερα, ο Επιμελθτισ τθσ Camera Zizanio:
o Αξιολογεί, επιλζγει και κατατάςςει τισ ταινίεσ που ςυμμετζχουν ςτα Διαγωνιςτικά
Προγράμματα τθσ Camera Zizanio κακϊσ και ςτο Διεκνζσ Πλθροφοριακό Πρόγραμμα και
κακορίηει τθν θμζρα και τθν ϊρα προβολισ τουσ.
o Επιλζγει και διαμορφϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι, το πρόγραμμα
των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων School Cinema και ζχει τθν ευκφνθ των
κινθματογραφικϊν εργαςτθρίων και των ςεμιναρίων.
o Ορίηει τα ενιλικα μζλθ που δεν είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ, των Διεκνϊν Κριτικϊν
Επιτροπϊν που κα αποφαςίςουν για τθν απονομι των Βραβείων των Διαγωνιςτικϊν
Προγραμμάτων τθσ Camera Zizanio.
o Επεξεργάηεται κεωρθτικά κείμενα για τθν κινθματογραφικι παιδεία.
o υμμετζχει ςε εκπαιδευτικζσ αποςτολζσ, κακϊσ και ςε ςυνζδρια, ςεμινάρια, θμερίδεσ
κλπ. και υλοποιεί προγράμματα κινθματογραφικισ εκπαίδευςθσ.
o Εκπροςωπεί τθν Camera Zizanio ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και φροντίηει για τθν
προϊκθςθ νεανικϊν ταινιϊν ςε διεκνι φεςτιβάλ.
Άρθρο 12 – Αρμοδιότητεσ Οργανωτικοφ υπευθφνου
1. Ο Οργανωτικόσ υπεφκυνοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ δράςθσ
του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, το οποίο χαράςςει ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ και το οποίο αφορά
ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται, τόςο κατά τθν ετιςια διοργάνωςθ όςο
και κατά τθ διάρκεια του ζτουσ.
2. Ειδικότερα, οι αρμοδιότθτζσ του Οργανωτικοφ υπευκφνου είναι οι εξισ:
o χεδιαςμόσ, εξειδίκευςθ και προετοιμαςία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
δραςτθριοτιτων του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, τθσ Camera Zizanio, των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων School Cinema και των Παράλλθλων Εκδθλϊςεων.
o Επιλογι και διαμόρφωςθ, ςε ςυνεργαςία με τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι, του
προγράμματοσ των Παράλλθλων Εκδθλϊςεων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων.
o υντονιςμόσ και εποπτεία των μόνιμων και εποχικϊν δομϊν του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
(διοικθτικι υποςτιριξθ, φιλοξενία, τεχνικι υποςτιριξθ, επικοινωνία, εργαςτιρια,
παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικοί ςυνεργάτεσ κλπ.) και ςυντονιςμόσ του
προςωπικοφ και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν.
o Εποπτεία και παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν πιςτι τιρθςθ του
προγράμματοσ δραςτθριοτιτων και αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.
o Προετοιμαςία και επεξεργαςία των κάκε είδουσ ςυμβάςεων με νομικά ι φυςικά
πρόςωπα που αφοροφν ςτθν διοργάνωςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και παρακολοφκθςθ
τθσ πορείασ τουσ.
o φνταξθ του οικονομικοφ προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
προγράμματοσ δραςτθριοτιτων, εξειδίκευςθ των κωδικϊν δαπανϊν και παρακολοφκθςθ
τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ.
o φνταξθ και επιμζλεια των κειμζνων του Απολογιςμοφ Δραςτθριοτιτων και του
Οικονομικοφ Απολογιςμοφ.
o υνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κλπ. ϊςτε κατά τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ να τθροφνται πιςτά θ ιςχφουςα νομοκεςία, οι υπουργικζσ
αποφάςεισ και οι λοιπζσ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του κράτουσ και ρυκμίηουν
τα κζματα αυτά.

o

o
o

o

υναντιςεισ εργαςίασ με τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, εκελοντζσ κλπ. για τθν
ενθμζρωςι τουσ, τθν εξειδίκευςθ του προγράμματοσ δράςθσ ςτουσ τομείσ που τουσ
αφοροφν και τουσ τρόπουσ ςυμμετοχισ τουσ για τθν υλοποίθςι του.
Εκπροςϊπθςθ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ζναντι κάκε ςυνεργαηόμενου ι άλλου φορζα
ςτθν περίπτωςθ κωλφματοσ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι.
Εποπτεία των χϊρων διεξαγωγισ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ (κινθματογραφικζσ αίκουςεσ,
εργαςτιρια κλπ.) και μζριμνα για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων που ςχετίηονται με τθν
απρόςκοπτθ διεξαγωγι των προβολϊν, των εκδθλϊςεων κλπ..
Εποπτεία και παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν για τθν αυςτθρι τιρθςθ των
προβλεπόμενων μζτρων που αφοροφν ςτθν προςταςία και ςτθν αςφάλεια των κεατϊν
και των εργαηομζνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 13 – Χρόνοσ διεξαγωγήσ
1. Σο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ διεξάγεται κάκε
χρόνο τον μινα Δεκζμβριο ςτον Πφργο. Ο ακριβισ χρόνοσ διεξαγωγισ του ορίηεται με
απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, ζπειτα από ειςιγθςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι.
2. το πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ διεξάγονται παράλλθλα προγράμματα προβολισ,
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και λοιπζσ παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ ςε άλλεσ πόλεισ του νομοφ
Ηλείασ και τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Άρθρο 14 – Δραςτηριότητεσ
1. το πλαίςιο του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ οργανϊνονται:
o Σο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ, που
περιλαμβάνει Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα με τζςςερα αυτοτελι τμιματα και παράλλθλα
μθ διαγωνιςτικά προγράμματα με κεματικά αφιερϊματα, ρετροςπεκτίβεσ, ειδικζσ
προβολζσ κλπ.
o Η Ευρωπαϊκι υνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio, που
περιλαμβάνει δυο Διαγωνιςτικά Προγράμματα ταινιϊν από παιδιά, εφιβουσ και νζουσ
μζχρι 20ετϊν και Διεκνζσ Πλθροφοριακό Πανόραμα νεανικϊν ταινιϊν.
o Σα εκπαιδευτικά προγράμματα School Cinema, που περιλαμβάνουν κινθματογραφικά
εργαςτιρια για παιδιά, ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ, master classes κλπ.
o Παράλλθλεσ Εκδθλϊςεισ, που περιλαμβάνουν ποικίλεσ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ και
εκδθλϊςεισ για το ςινεμά, το κζατρο, τθ λογοτεχνία, τθ μουςικι κλπ.
2. Όλεσ οι εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ και δεν μποροφν να διαχωριςτοφν.
Άρθρο 15 – Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
1. Σο Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για
Παιδιά και Νζουσ, περιλαμβάνει τζςςερα αυτοτελι τμιματα:
o Σμιμα I. Σαινίεσ Μυκοπλαςίασ Μεγάλου Μικουσ.
o Σμιμα II. Σαινίεσ Μυκοπλαςίασ Μικροφ Μικουσ.
o Σμιμα III. Σαινίεσ animation Μεγάλου, Μεςαίου και Μικροφ Μικουσ.
o Σμιμα IV. Σαινίεσ ντοκιμαντζρ Μεγάλου, Μεςαίου και Μικροφ Μικουσ (Kids & Docs).

2. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, οι ταινίεσ
πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
o Να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δφο ετϊν πριν από τθν
ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ.
o Να είναι διακζςιμεσ ςε ψθφιακό αρχείο υψθλισ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτθν Αίτθςθ υμμετοχισ (Entry Form).
o Να μθν ζχει προθγθκεί δθμόςια εμπορικι προβολι τουσ από κινθματογραφικι αίκουςα ι
τθλεοπτικό ςτακμό ςτθν Ελλάδα και να μθν ζχουν διανεμθκεί ςε DVD ι άλλο μζςο.
Με απόφαςθ του Καλλιτεχνικοφ Διευκυντι δφναται να υπάρχουν μεμονωμζνεσ εξαιρζςεισ
των ανωτζρω όρων, εφ’ όςον κρίνει ότι μια ι περιςςότερεσ ταινίεσ πρζπει να ενταχκοφν ςτο
διαγωνιςτικό πρόγραμμα για καλλιτεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ. Ειδικότερα για το ζτοσ
παραγωγισ, ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ δφναται να περιλαμβάνει ςτο Διαγωνιςτικό
Πρόγραμμα και ταινίεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα μζχρι τριϊν ετϊν πριν
από τθν ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ, εφ’ όςον τθροφνται οι υπόλοιποι όροι.
3. Οι υποψιφιεσ ταινίεσ υποβάλλονται το αργότερο μζχρι 15 επτεμβρίου εκάςτου ζτουσ με
DVD ι άλλο ψθφιακό μζςο, το οποίο πρζπει να περιλαμβάνει τουσ πλιρεισ διαλόγουσ τθσ
ταινίασ ςτθν Αγγλικι ι ςτθν Γαλλικι γλϊςςα, με ςυμπλθρωμζνθ τθν Αίτθςθ υμμετοχισ, θ
οποία πρζπει να υπογράφεται από τον παραγωγό και το ςκθνοκζτθ τθσ ταινίασ, και με πλιρεσ
πλθροφοριακό υλικό.
4. Οι ξενόγλωςςεσ ταινίεσ που κα επιλεγοφν για το Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα, κα
μεταφραςτοφν και κα υποτιτλιςτοφν με ευκφνθ και δαπάνεσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Ομοίωσ, οι ελλθνικζσ ταινίεσ κα μεταφραςτοφν και κα υποτιτλιςτοφν ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα.
5. Η επιλογι των ταινιϊν για το Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ γίνεται
από τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι με αποκλειςτικά κριτιρια τθν καλλιτεχνικι αξία και τθν
παιδαγωγικι ςθμαςία τουσ. Κατά τθν διαδικαςία επιλογισ των ταινιϊν, ο Καλλιτεχνικόσ
Διευκυντισ δφναται να υποβοθκείται από Γνωμοδοτικι Επιτροπι, τα μζλθ τθσ οποίασ ορίηει ο
ίδιοσ, και θ οποία αποτελείται από άτομα του επαγγελματικοφ χϊρου και από
προςωπικότθτεσ των γραμμάτων και των τεχνϊν. Οι θμζρεσ και οι ϊρεσ προβολισ όλων των
ταινιϊν του Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ κακορίηονται από τον
Καλλιτεχνικό Διευκυντι.
6. Άλλοι ειδικότεροι όροι, προχποκζςεισ και δεςμεφςεισ για τθν ςυμμετοχι ταινίασ ςτο
Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, προςδιορίηονται ειδικότερα ςτθν Αίτθςθ
υμμετοχισ.
Άρθρο 16 – Κριτικζσ Επιτροπζσ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
1. Για τθν αξιολόγθςθ των ταινιϊν του Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ,
ςυςτινονται οι εξισ κριτικζσ επιτροπζσ, τα μζλθ των οποίων ορίηονται από τον Καλλιτεχνικό
Διευκυντι:
o Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για τα Σμιματα I, II, και III του Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ,
αποτελοφμενθ από τουλάχιςτον πζντε (5) καλλιτζχνεσ, κεςμικά πρόςωπα και άλλουσ
επαγγελματίεσ του Κινθματογράφου για Παιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ. Σουλάχιςτον ζνα από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ πρζπει να ζχει ελλθνικι
υπθκοότθτα.
o Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για το Σμιμα IV (Kids & Docs) του Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ,
αποτελοφμενθ από τουλάχιςτον πζντε (5) καλλιτζχνεσ, κεςμικά πρόςωπα και άλλουσ

επαγγελματίεσ του Κινθματογράφου για Παιδιά και Νζουσ και τθσ Κινθματογραφικισ
Εκπαίδευςθσ. Σουλάχιςτον δυο από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ πρζπει να ζχουν ελλθνικι
υπθκοότθτα.
Ανάλογα με τον αρικμό των ταινιϊν του Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ, ο Καλλιτεχνικόσ
Διευκυντισ μπορεί να ςυςτινει, αν το κρίνει απαραίτθτο, ξεχωριςτι Κριτικι Επιτροπι.
αποκλειςτικά για τθν βράβευςθ των ταινιϊν κινουμζνου ςχεδίου.
2. Σα μζλθ των δυο ανωτζρω επιτροπϊν δεν μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε ςχζςθ με τισ
διαγωνιηόμενεσ ταινίεσ είτε αυτι αφορά ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία τθσ ταινίασ είτε ςτθ
διαδικαςία παραγωγισ ι διανομισ τθσ.
3. Για τθν αξιολόγθςθ των ταινιϊν κακενόσ από τα τζςςερα τμιματα του Διαγωνιςτικοφ
Προγράμματοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ, ςυςτινονται αντίςτοιχα οι Κριτικζσ Επιτροπζσ των
Παιδιϊν, που απονζμουν δικά τουσ βραβεία. Σα μζλθ των τεςςάρων αυτϊν επιτροπϊν
αποτελοφνται από παιδιά, εφιβουσ και νζουσ μζχρι 20 ετϊν και επιλζγονται κατόπιν
διαδικαςίασ κλιρωςθσ.
4. Οι αποφάςεισ όλων των κριτικϊν επιτροπϊν είναι τελεςίδικεσ.
Άρθρο 17 – Βραβεία Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
1. Η Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για τα Σμιματα I, II, και III του Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ
του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ απονζμει τα εξισ Βραβεία:
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ Μικροφ Μικουσ Μυκοπλαςίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ Μικροφ Μικουσ Κινουμζνων χεδίων.
o Βραβείο κθνοκεςίασ Σαινίασ Μεγάλου Μικουσ.
o Βραβείο εναρίου Σαινίασ Μεγάλου Μικουσ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ερμθνείασ Αγοριοφ ςε ταινία Μεγάλου Μικουσ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Ερμθνείασ Κοριτςιοφ ςε ταινία Μεγάλου Μικουσ.
Η Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει Ειδικά Βραβεία ι/και Εφφθμεσ Μνείεσ για να εξάρει
ιδιαίτερεσ αρετζσ άλλων ταινιϊν.
2. Η Διεκνισ Κριτικι Επιτροπι για το Σμιμα IV (Kids & Docs) του Διαγωνιςτικοφ
Προγράμματοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ απονζμει τα εξισ Βραβεία:
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ Ντοκιμαντζρ.
o Βραβείο κθνοκεςίασ Σαινίασ Ντοκιμαντζρ.
Η Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει Ειδικά Βραβεία ι/και Εφφθμεσ Μνείεσ για να εξάρει
ιδιαίτερεσ αρετζσ άλλων ταινιϊν.
3. Κάκε μια από τισ Κριτικζσ Επιτροπζσ των Παιδιϊν απονζμει αντίςτοιχα το δικό τθσ βραβείο
ωσ εξισ:
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ Μικροφ Μικουσ Μυκοπλαςίασ.
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ Μικροφ Μικουσ Κινουμζνων χεδίων.
o Βραβείο Καλφτερθσ Σαινίασ Ντοκιμαντζρ.
4. Βραβείο του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ είναι ο Κότινοσ. Σα βραβεία του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ δεν
είναι χρθματικά. Σο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςε φορείσ με ςυναφείσ ςκοποφσ
να ενιςχφςουν οικονομικά τισ βραβευόμενεσ ταινίεσ.
5. Σο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ επιτρζπει ςε οργανιςμοφσ με ςυναφείσ ςκοποφσ να απονείμουν
βραβεία ςε ταινίεσ του Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ που προωκοφν τουσ ειδικοφσ ςκοποφσ
των οργανιςμϊν αυτϊν. Σζτοια βραβεία απονζμουν ςιμερα οι εξισ οργανιςμοί:

o Βραβείο CIFEJ, από το Διεκνζσ Κζντρο Κινθματογράφου για Παιδιά και Νζουσ / Centre
International du Film pour l' Enfance et la Jeunesse.
o Βραβείο ECFA, από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Παιδικοφ Κινθματογράφου / European
Children's Film Association.
o Βραβείο «Ανκρϊπινεσ Αξίεσ», από τθν Βουλι των Ελλινων.
o Βραβείο UNICEF, από τθν Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι τθσ UNICEF.
o Βραβείο ΟΚΛΕ, από τθν Ομοςπονδία Κινθματογραφικϊν Λεςχϊν Ελλάδασ.
Άρθρο 18 – Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ςτην Camera Zizanio
1. Η Ευρωπαϊκι υνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ Camera Zizanio είναι
αυτοτελισ διοργάνωςθ για τθν προβολι τθσ νεανικισ οπτικοακουςτικισ δθμιουργίασ ςτθν
Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και διεξάγεται παράλλθλα με το Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ. Ζχει τρία Διαγωνιςτικά Προγράμματα
(Ευρωπαϊκό, Διεκνζσ και Ελλθνικό) και ζνα Πλθροφοριακό, κακζνα από τα οποία χωρίηεται ςε
τρεισ θλικιακζσ κατθγορίεσ ωσ εξισ: Α’: ζωσ 12 ετϊν. Β’: 13 ζωσ 16 ετϊν. Γ’: 17 ζωσ 20 ετϊν.
2. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα Διαγωνιςτικά Προγράμματα τθσ Camera Zizanio, οι ταινίεσ
πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
o Να ζχουν δθμιουργθκεί από παιδιά και νζουσ μζχρι 20 ετϊν, ανεξάρτθτα εάν αποτελοφν
ατομικζσ ι ςυλλογικζσ εργαςίεσ τουσ.
o Να αποτελοφν προϊόν των ίδιων των παιδιϊν, ιδίωσ θ ιδζα και τα μθνφματα τθσ κάκε
ταινίασ, ανεξάρτθτα εάν ζχουν ςυμβουλευκεί ι όχι ενιλικεσ (εκπαιδευτικοφσ, καλλιτζχνεσ
κλπ.) για διάφορα ηθτιματα ι τθν τεχνικι επεξεργαςία.
o Να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των 24 μθνϊν πριν από τθν
ζναρξθ τθσ διοργάνωςθσ.
o Να μθν ξεπερνοφν ςε διάρκεια τα δζκα (10) λεπτά.
o Να είναι διακζςιμεσ ςε DVD ι οποιοδιποτε ψθφιακό αρχείο ϊςτε να μπορεί να
αναπαραχκεί από τα διαδεδομζνα μζςα αναπαραγωγισ εικόνασ.
3. Πρόςκετα κριτιρια επιλογισ ι αποκλειςμοφ ταινιϊν από τα Διαγωνιςτικά Προγράμματα
και το Διεκνζσ Πλθροφοριακό Πρόγραμμα τθσ Camera Zizanio είναι τα εξισ:
o Αποκλείονται οι ταινίεσ που περιζχουν ρατςιςτικά, φαςιςτικά ι ςεξιςτικά μθνφματα.
o Οι ταινίεσ που υποβάλλονται από ςχολεία δεν μποροφν να ξεπερνοφν τισ δυο για κάκε
ομάδα μακθτϊν.
o Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ το είδοσ (μυκοπλαςία, animation, ντοκιμαντζρ) ι ωσ
προσ το κζμα που πραγματεφεται κάκε ταινία.
o Συχόν τεχνικζσ ατζλειεσ δεν αποτελοφν κριτιριο αποκλειςμοφ.
o Σαινίεσ ςτισ οποίεσ θ ςυμμετοχι των παιδιϊν είναι μικρότερθ του 50% ι οι ενιλικεσ
ςυνεργάτεσ υπογράφουν το ςενάριο ι/και τθ ςκθνοκεςία, ςυμμετζχουν μόνο ςτο
Πλθροφοριακό Πρόγραμμα.
4. Οι υποψιφιεσ ταινίεσ υποβάλλονται το αργότερο μζχρι τισ 10 Οκτωβρίου εκάςτου ζτουσ με
τθν θλεκτρονικι Αίτθςθ υμμετοχισ. Για κάκε ταινία υποβάλλεται χωριςτι αίτθςθ. Μζχρι τθν
ίδια θμερομθνία πρζπει να ζχουν ςταλεί ςτθν Camera Zizanio:
o DVD τθσ ταινίασ ι ψθφιακό αρχείο τθσ ταινίασ μζςω wetransfer, dropbox ι άλλθσ ςχετικισ
υπθρεςίασ.
o Αρχείο κειμζνου με πλιρεσ πλθροφοριακό υλικό: περίλθψθ υπόκεςθσ, ςυντελεςτζσ κλπ.
o Δυο (2) τουλάχιςτον φωτογραφίεσ τθσ ταινίασ ςε ψθφιακι μορφι (προτιμθτζο jpeg,
300dpi).

5. Προκριματικι Επιτροπι, τα μζλθ τθσ οποίασ ορίηει ο Επιμελθτισ τθσ Camera Zizanio,
επιλζγει τισ ταινίεσ που κα λάβουν μζροσ ςτα Διαγωνιςτικά Προγράμματα. Οι ταινίεσ που δεν
κα επιλεγοφν για τα Διαγωνιςτικά Προγράμματα, κα ςυμμετάςχουν ςτο Διεκνζσ
Πλθροφοριακό Πρόγραμμα. Ελλθνικζσ ταινίεσ που κα επιλεγοφν για το Ελλθνικό Διαγωνιςτικό
Πρόγραμμα, δφναται να επιλεγοφν και για το Ευρωπαϊκό Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα. τθν
περίπτωςθ αυτι, κα ηθτθκεί να φζρουν αγγλικοφσ υποτίτλουσ.
6. Για κάκε διαγωνιηόμενθ ταινία ςτο Ευρωπαϊκό Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα, το Φεςτιβάλ
Ολυμπίασ καλφπτει τα ζξοδα διαμονισ ενόσ ατόμου για πζντε θμζρεσ και τισ μετακινιςεισ του
από τθν Ακινα ςτον Πφργο και αντιςτρόφωσ. Δεν καλφπτει αεροπορικά ειςιτιρια. Για τισ
διαγωνιηόμενεσ ταινίεσ ςτο Ελλθνικό Διαγωνιςτικό Πρόγραμμα, το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ
μπορεί να αναλάβει τθ φιλοξενία των διαγωνιηόμενων μόνο αν εξαςφαλίςει τισ αναγκαίεσ
χορθγίεσ. ε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ παρζχει ελεφκερθ είςοδο ςτισ εκδθλϊςεισ του
Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και δωρεάν τα ζντυπα.
7. Οι δθμιουργοί των βραβευμζνων ταινιϊν εκχωροφν ςτθν Camera Zizanio το δικαίωμα να
προβάλλει τισ ταινίεσ τουσ ςε εκδθλϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ςτθν Ελλάδα και το
Εξωτερικό.
8. Άλλοι ειδικότεροι όροι, προχποκζςεισ και δεςμεφςεισ για τθν ςυμμετοχι ταινίασ ςτα
Διαγωνιςτικά Προγράμματα τθσ Camera Zizanio, προςδιορίηονται ειδικότερα ςτθν Αίτθςθ
υμμετοχισ.
Άρθρο 19 – Κριτικζσ Επιτροπζσ Camera Zizanio
1. Για τθν αξιολόγθςθ των ταινιϊν των Διαγωνιςτικϊν Προγραμμάτων τθσ Camera Zizanio,
ςυςτινονται αντιςτοίχωσ δυο κριτικζσ επιτροπζσ. Οι επιτροπζσ είναι μικτζσ, αποτελοφνται
δθλαδι από ενιλικεσ, παιδιά, εφιβουσ και νζουσ (μακθτζσ ι φοιτθτζσ) μζχρι 20 ετϊν. Σα
ενιλικα μζλθ των επιτροπϊν, που δεν είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ, ορίηονται από τον Επιμελθτι
τθσ Camera Zizanio. Σα μθ ενιλικα μζλθ( παιδιά και ζφθβοι) κακϊσ και οι νζοι (μακθτζσ ι
φοιτθτζσ) μζχρι 20 ετϊν επιλζγονται κατόπιν διαδικαςίασ κλιρωςθσ.
2. Οι Κριτικζσ Επιτροπζσ τθσ Camera Zizanio είναι οι εξισ:
o Κριτικι Επιτροπι Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ.
o Κριτικι Επιτροπι Διεκνοφσ Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ.
o Κριτικι Επιτροπι Ελλθνικοφ Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ.
3. Σα μζλθ των κριτικϊν επιτροπϊν δεν μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε ςχζςθ με τισ
διαγωνιηόμενεσ ταινίεσ.
4. Οι αποφάςεισ των κριτικϊν επιτροπϊν είναι τελεςίδικεσ.
Άρθρο 20 – Βραβεία Camera Zizanio
1. Η Κριτικι Επιτροπι του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ τθσ Camera Zizanio
απονζμει τα εξισ βραβεία:
o Α’ Κατθγορία ζωσ 12 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Β’ Κατθγορία 13-16 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Γ’ Κατθγορία 17-20 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
Επίςθσ, κατά περίπτωςθ θ Κριτικι Επιτροπι μπορεί κατά περίπτωςθ να απονείμει και άλλα
βραβεία (animation, documentary κλπ.) ι Εφφθμεσ Μνείεσ.
2. Η Κριτικι Επιτροπι του Διεκνοφσ Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ τθσ Camera Zizanio
απονζμει τα εξισ βραβεία:
o Α’ Κατθγορία ζωσ 12 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.

o Β’ Κατθγορία 13-16 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Γ’ Κατθγορία 17-20 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
Επίςθσ, κατά περίπτωςθ θ Κριτικι Επιτροπι μπορεί κατά περίπτωςθ να απονείμει και άλλα
βραβεία (animation, documentary κλπ.) ι Εφφθμεσ Μνείεσ.
3. Η Κριτικι Επιτροπι του Ελλθνικοφ Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ τθσ Camera Zizanio
απονζμει τα εξισ βραβεία:
o Α’ Κατθγορία ζωσ 12 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Β’ Κατθγορία 13-16 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
o Γ’ Κατθγορία 17-20 ετϊν: 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο.
Επίςθσ, κατά περίπτωςθ θ Κριτικι Επιτροπι μπορεί κατά περίπτωςθ να απονείμει και άλλα
βραβεία (animation, documentary κλπ.) ι Εφφθμεσ Μνείεσ.
4. Σο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ επιτρζπει ςε οργανιςμοφσ με ςυναφείσ ςκοποφσ να απονείμουν
βραβεία ςε ταινίεσ του Ελλθνικοφ Διαγωνιςτικοφ Προγράμματοσ τθσ Camera Zizanio που
προωκοφν τουσ ςκοποφσ των οργανιςμϊν αυτϊν. Σζτοια βραβεία που δίδονται ςιμερα είναι
τα εξισ:
o Bραβείο Νίκου Καβουκίδθ.
o Βραβείο υνθγόρου του Πολίτθ.
o Βραβείο Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ.
o Βραβείο χολισ Κινθματογράφου Σθλεόραςθσ Λυκοφργου ταυράκου.
5. Βραβείο τθσ Camera Zizanio είναι θ Camera. Σα βραβεία τθσ Camera Zizanio δεν είναι
χρθματικά. Σο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςε φορείσ με ςυναφείσ ςκοποφσ να
ενιςχφςουν οικονομικά τισ βραβευόμενεσ ταινίεσ τθσ Camera Zizanio ι να παράςχουν τεχνικά
μζςα για το γφριςμα μιασ νζασ ταινίασ των δθμιουργϊν τουσ.
Άρθρο 21 – Επίλυςη διαφορών
1. Η ςυμμετοχι ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ και
ςτθν Ευρωπαϊκι υνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικήσ Δθμιουργίασ Camera Zizanio
προχποκζτει αποδοχι του παρόντοσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ.
2. Αρμόδιοσ για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του παρόντοσ
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ είναι ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ.
3. Για τθν επίλυςθ τυχόν δικαςτικϊν διαφορϊν, αρμόδια δικαςτιρια είναι τα δικαςτιρια με
ζδρα τον Πφργο.

