GENERAL PROVISIONS
1. The eight edition of Macedonian International Animation Festival “Animax
Skopje Fest” will be held in Skopje, Republic of Macedonia from 22th to 24thof
November 2018.
2. The Festival program is consisted of following sections:
– Open international animated film competition;
– Thematic sections and special screenings.
3. The Organizer of ASF 2018 is Auripigment production in collaboration with
NGO Film School Tintiri-Mintiri from Skopje. The Festival is supported by
Macedonian Film Agency, City of Skopje and other partners.
4. The films in official competition can submit art schools, production
companies, film institutions, independent artists and other competent persons.
5. The submission process:
Submission by post:
The applicant should necessary submit application form set on the Festival
web site http://animaxskopjefest.mk. The applicant should also send the
signed version of application form together with animation film by regular post,
on the following address: For Animax Skopje Fest 2017 Str. Venijamin
Macukovski 17/1-1 1000 Skopje, Republic of Macedonia.
The applicant should necessarily send:
– Printed and signed application form
– High definition digital video of the film
– Short synopsis of the film (max 300 characters)
– Short biography of the director (300 characters max)
– 3 high quality photos from the film
– 3 high quality photos from the director
– English dialogue lists.
On-line submission:
The applicant should necessary submit application form set on the Festival
website http://animaxskopjefest.mk.
The applicant should upload the film onto a server and provide link for the
download. The link should be applied in the application form set on the festival
wb-site. Other materials (same as submission by post) should be sent on the
festival email address.
All received materials will remain a property of the archive of the Festival,
irrespective whether the film as selected in official competition or not. The
festival accepts submissions through some of on-line film platforms (Click For
Festivals, Festhome, Film Freeway etc.)
6. The Festival doesn’t charge any fee for submissions. The costs for postal
services and procurement of materials, covers the applicant. The submitted
materials should not be returned.
7. Who can participate
Submitted films for official competition can be finished in any animation
technique, completed after January 1st, 2017, never previously entered at

ASF.
Works should be registered in one of the following categories in order to
compete:
a) Short animation films
b) Feature animation films (over 45 minutes)
c) Animated films for kids
8. Formats
Submitted films for official competition must be provided in full HD (minimum
resolution 1920X1080 video format H.264). The Festival doesn’t accept 35
mm, BetacamSP or any other tape format as a screening copy.
9. The art director (selector of the Festival) together with Board of the Festival
will nominate submitted films for official selection.
10. The deadline for sending applications and materials is 20th of September
2018.
11. The applicants are obligated to make official English translation of the
submitted films.
12. Macedonian International Animation Festival “Animax Skopje Fest 2018”
forms an international jury announced by the Organizer, which will award the
prizes: – GRAND PRIX / Golden Brick – Second Prize / Silver Brick – Third
prize / Bronze Brick for each festival category.
13. Prizes that are not included in the Festival Statute may be awarded on the
Festival, from private donors, institutions and organizations.
14. The Films selected in official competition may be shown more than three
times during the Festival.
15. Entrants agree to grant the Festival the rights for using some parts of the
films for free, for promotional materials, Festival publications (printed
materials, web-sites etc.) and for Festival promotion on all media, as well as
for TV screening related to the Festival.
16. The producers of the films in official competition agree to be organized
additional screenings of their films for free, after the completion of the Festival
in Macedonia and abroad, as a promotion of the festival program.
17. Applying a Film on the Festival denotes acceptance of the Festival
Statutes.
18. The organizers will decide for any subject not included in the Festival
Statute.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Осмото издание на Меѓународниот фестивал за анимиран филм „Анимакс
Скопје Фест“ ќе се одржи во Скопје, Република Македонија од 22 до 24
ноември 2018 година.
2. Фестивалската програма се состои од следните секции:
– Отворен интернационален натпревар за анимиран филм
– Тематски секции и специјални проекции
3. Организатор на „Анимакс Скопје Фест “ е Аурипигмент продукција од
Скопје, во соработка со Здружението на граѓани Креативен Центар ТинтириМинтири. Овој фестивал е поддржан од Агенцијата за Филм на Република
Македонија, Градот Скопје и други партнери.
4. Филмови во официјална конкуренција можат да поднесат уметнички
школи, продуцентски компании, филмски институции, самостојни уметници и
други компетентни лица.
5. Начин на пријавување:
Пријавување преку пошта:
Апликантите треба задолжително да го пополнат формуларот за пријавување
поставен на фестивалскиот сајт http://animaxskopjefest.mk и да го испратат на
официјалната мејл адреса на фестивалот animaxmacedonia@gmail.com. Исто
така апликантите треба да испратат потпишана верзија од формуларот
заедно со анимираниот филм по пошта на следната адреса: За Анимакс Скопје
Фест 2017 ул. Венијамин Мачуковски 17/1-1, 1000 Скопје, Република
Македонија.
Апликантите треба задолжително да испратат:
– Испечатен и потпишан формулар
– Дигитално видео од анимираниот филм во HD формат
– Краток синопсис од филмот (максимум 300 карактери)
– Кратка биографија на режисерот (максимум 300 карактери)
– 3 фотографии од филмот во висока резолуција
– 3 фотографии од режисерот во висока резолуција
– Англиска дијалог листа
Он-лајн пријавување:
Апликантот задолжително треба да го пополни и испрати формуларот
поставен на веб страната на фестивалот Апликантот треба да го постави
анимираниот филм на сервер и да обезбеди линк за симнување. Линкот се
внесува во апликацијата поставена на фестивалскиот сајт.
Сите пристигнати материјали остануваат во сопственост на архивата на
фестивалот, без оглед на тоа дали филмовите се одбрани за официјалниот
натпревар или не.
Фестивалот прифаќа апликации преку некои филмски платформи (Film
Freeway, Click For Festivals, FilmFreeway и др).

6. Фестивалот не наплаќа учество при поднесување на филмовите. Трошокот
за поштенските услуги и обезбедување на материјали за процесот на
селекција е на товар на апликантот. Пратените материјали не се враќаат.
7. Кој може да учествува:
Пријавените филмови за официјална конкуренција можат да бидат направени
во било која техника на анимирање, завршени по 1 јануари 2016 година и
претходно да не биле пријавени на Анимакс Скопје Фест. За да бидат
разгледувани, филмовите треба да бидат пријавени во една од следните
категории:
а) кратки анимирани филмови
б) долгометражни анимирани филмови (над 45 минути)
в) анимирани филмови за деца
8. Формати
Пријавените филмови мораат да бидат испратени како HD дигитaлно видео
(минимална резолуција 1920X1080 видео формат H.264). Фестивалот не
прифаќа 35 мм или Бетакам SP како примерок за прикажување.
9. Селекторот заедно со фестивалскиот борд ќе ги објават резултатите од
селекцијата и ја формираат листата на филмови во официјална селекција
10. Краен рок за праќање на пријавите и видео материјалите е 20 септември
2018 година.
11. Апликантите се задолжени за официјален превод на англиски на
пријавените филмови на Фестивалот.
12. Меѓународниот фестивал за анимација „Анимакс Скопје Фест“ формира
интернационална жири комисија назначена од Организаторот, која ќе ги
додели следните награди: – ГРАН ПРИ / Златна тула – Втора награда /
Сребрена тула – Трета награда / Бронзена тула за секоја категорија.
13. Награди кои не се вклучени во Правилникот, а кои потекнуваат од
приватни лица, институции и организации, можат да бидат доделени по
договорот со Организаторот.
14. Филмовите одбрани во официјална конкуренција можат да бидат
прикажувани повеќе од 3 пати за време на Фестивалот.
15. Носителите на филмовите во селекција, го отстапуваат без парична
надокнада, правото на Фестивалот да користи содржини од филмот на
промотивни материјали за фестивалски публикации (печатени материјали,
веб-сајтови и сл.) и за промоција на Фестивалот во сите медиуми, како и за ТВ
прикажување поврзано со фестивалот.
16. Продуцентите на филмовите во официјална конкуренција се сложуваат да
се организираат додатни прикажувања на нивните филмови организирани по
завршувањето на Фестивалот во Македонија и во странство, со цл промоција
на фестивалската програма.
17. Пријавувањето на филм на Фестивалот ќе значи прифаќање на
фестивалскиот статут.

18. Организаторите на Фестивалот ќе одлучат за сите работи што не се
опфатени со овој Статут.

