FESTIVAL

FILM FIKSI PENDEK KATEGORI UMUM
MERCOMMFEST 2017

Persyaratan Film
1. Peserta Wajib membayar biaya pendafaran sebesar Rp.50.000/ karya
sesuai dengan persyaratan yang sudah dibuat oleh panita. Biaya
pendafaran dapat ditransfer ke No. Rekening BRI : 1577-01-001113-50-7
Atas Nama Rani Dwi Lestari atau penda aran dapat langsung diserahkan
ke PRODI FIKOMM Kampus III Universitas Mercu Buana
Yogyakarta di Jalan Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta.
2. Setelah melakukan pembayaran, peserta wajib mengirimkan buk
pembayaran melalui via Email mercommfest2017ﬁlm@gmail.com dengan format :
Buk Pembayaran FFFP-MCF03_Nama/Nama Tim. Maksimal pengiriman
buk pembayaran selama 24 jam setelah melakukan pembayaran.
3. Film bertema bebas.
4. Peserta adalah pelajar, mahasiswa dan umum.
5. Film peserta fes val berupa kategori ﬁlm ﬁksi pendek.
6. Peserta boleh mengirim lebih dari 1 karya dengan catatan dikirim dengan
amplop terpisah dan melengkapi semua persyaratan.
7. Durasi ﬁlm maksimal 20 menit, termasuk credit tle.
8. Tahun produksi ﬁlm adalah minimal tahun 2016 atau sesudahnya.
9. Film kompe si yang dikirimkan dak berupa proﬁl lembaga/perusahaan,
iklan layanan masyarakat, trailer ﬁlm, video music, dokumenter dan ﬁlm
animasi.
10. Wajib menggunakan sub le dengan menggunakan bahasa Indonesia bagi
ﬁlm yang menggunakan bahasa lokal dan asing.
11. Penggunaan materi ﬁlm yang berasal dari pihak lain seper musik latar,
foo age, potongan gambar dan foto wajib menyertakan surat izin khusus
dari pihak terkait, dan tanggungjawab sepenuhnya oleh perserta jika terjadi
tuntutan dari pihak lain dikemudian hari.
12. Peserta memiliki hak penuh atas orisinalitas/orisinilan materi ﬁlm yang
dikirim. Khusus untuk kepen ngan publish, Penyelenggara dapat
menggunakan karya sebagian atau utuh dari ﬁlm yang telah dikirimkan ke
MERCOMMFEST.

KELENGKAPAN PENDAFTARAN
YANG WAJIB DI SERAHKAN
1. Formulir pendafaran yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
2. Materi karya ﬁlm dikirim dalam bentuk data format mp4 H264.
3. Menyertakan data ﬁlm kedalam CD berupa:
a. So copy Poster dengan resolusi 300dpi format .jpeg ukuran potret
A3.
b. Foto potongan adegan ﬁlm/s ll so copy dengan resolusi 300dpi
format .jpeg
c. Biograﬁ singkat Sutradara dan ﬁlmograﬁnya berupa so copy.
d. Mencantumkan Video trailer/cuplikan video ﬁlm.
e. So copy Sinopsis ﬁlm, maksimal 200 karakter.
f.

Melampirkan poster ﬁlm dalam bentuk .jpeg dengan resolusi
300dpi.

g. Surat izin pemilik asli potongan gambar atau footage dan music
(komponis/musisi) bila menggunakan potongan materi karya orang
lain.
h. Menyertakan Foto copy tanda pengenal sutradara (Kartu Tanda
Pelajar / Kartu Tanda Mahasiswa) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk).
4. Karya yang telah dikirimkan secara otoma s menjadi database MERCOMMFEST.
5. Hasil karya dikumpulkan paling lambat 7 Oktober 2017 jam 23:59 WIB.
6. Film yang dak memenuhi persyaratan dak dapat dikompe sikan, namun
pani a tetap mengkonﬁrmasi ulang ke pengirim karya.
7. Formulir pendafaran dapat di unduh di website :
ﬁkom.mercubuana-yogya.ac.id Untuk pengiriman online, formulir dikirim
melalui email : mercommfest2017ﬁlm@gmail.com

8. Pani a memiliki hak untuk mendiskualiﬁkasi video yang dak memenuhi syarat
dan ketentuan yang berlaku
9. Film peserta yang lolos kurasi akan diumumkan melalui website dan e-mail.
10. Perwakilan ﬁlm kategori umum ﬁksi yang lolos nominasi diharapkan dapat
menghadiri Awarding Night tanggal 19 Oktober 2017.
11. Penjurian ﬁlm peserta kompe si yang lolos nominasi akan dilakukan secara
tertutup.
12. Keputusan Kurator dan Juri bersifat mutlak dan dak dapat diganggu gugat.
13. Semua kelengkapan pendafaran dikemas dalam satu amplop tertutup dan
dikirimkan ke sekretariat pani a dengan alamat:
PRODI FIKOMM UMBY Kampus 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Is mewa Yogyakarta - 5528
Atau dapat di upload via google drive dengan menyertakan link beserta

Contact Person :
081317837977 ( Evita Veronika ) WA / Line ID : vitaee
085758357347 ( Zahra )

