RULES
READ THIS BEFORE SUBMITTING YOUR MOVIE
The "Human Rights Film Festival Brazil is dedicated to films that cite or collaborate in the
fight for Human Rights in all its aspects.
Registration of FICTION, DOCUMENTARY AND ANIMATION films will be accepted.

1. The competition will be in two phases. In the 1st phase: online audiences watch
and vote for "Best Film", the winner adds 1 point. In the 2nd phase: On October 9st,
at 8:00 p.m., in the Teatro da Rua Eliza the audience will vote, the winner will add 1
point. If there is a tie, the curatorship of the festival gives the final vote. The winner is
awarded a "laurel" certificate from "Human Rights Defender Film" and receives
through FedEx a trophy to be proud of his film.
2. The public of the Festival site will have access exclusively to the films online, in full, and
without the possibility of downloading or sharing the competing film.
3. Films that address the fight on the rights of Women, Black People, LGBTQIs Community,
Practitioners of Persecuted Religions, Fat People, and actions that show reduction of
Poverty, and Humanitarian Aid, as well as the Situation of Refugees, ie the struggle of
Minorities in general, etc.
4. The Festival is competitive.
5. All entries will be analyzed by a jury specialized in Cinema and another jury specialized in
Human Rights.
6. The selected films will be made available on our website for the public to watch online and
vote to choose the best film of each period related to the Festival.
7. The winner of the Festival will be chosen exclusively by online voters.
8. The most voted film will be declared Winner of the Festival and will be widely publicized in
the media besides receiving 3 prizes, being: A personalized physical trophy (to be sent via
mail), A laurel (to include in the credits of the film) and the most important, A
stamp-certificate that the winning film is "HUMAN RIGHTS MOVIE".
9. All entries will be valid for up to three months to become an official selection of the
Festival, after this period the film will have to re-register.
10. All entries will be quoted on the Fight for Right Festival website for verification purposes,
but only 7 selected will be publicly displayed and will be placed to submit spectator's notes
online.
11. The subscribed movie link will need to be on the YouTube and / or Vimeo platforms in
one of the following ways: PUBLIC or PRIVATE WITH PASSWORD.
12. Movies published on Youtube and Vimeo will be accepted in ENGLISH LANGUAGE or
WITH ENGLISH SUBTITLES
13. Movies with or without age restriction will be accepted.
14. Movies with a maximum of 2 years of being posted on the platforms Youtube and / or
Vimeo will be accepted.
15. The filmmaker may be of any age.
16. Movies of all genres will be accepted (Dramas, Comedies, Adventures, Suspense, etc.)

17. Movies of any format (16mm, 36mm, 70mm, DSL, Digital, AVI, MP4, Mobile, etc) will be
accepted.
18. Entry of FICTION, DOCUMENTARY AND ANIMATION films will be accepted.
Good luck.
REGRAS
LEIA ISSO ANTES DE SUBMETER SEU FILME
O Festival "Luta Por Direitos" de Filmes é dedicado a filmes que citam ou colaboram com a
luta pelos Direitos Humanos em todas as suas abrangências.
Serão aceitos inscrição de filmes de FICÇÃO, DOCUMENTÁRIOS E ANIMAÇÕES.
1. A competição será em duas fases. Na 1ª fase: audiências online assistem e votam em
"Melhor Filme", o vencedor adiciona 1 ponto. Na 2ª fase: No dia 9 de outubro, às 20h, no
Teatro da Rua Eliza, o público votará, o vencedor adicionará 1 ponto. Se houver empate, a
curadoria do festival dá a votação final. O vencedor é premiado com um certificado "laurel"
do "Human Rights Defender Film" e recebe através da FedEx um troféu para se orgulhar do
seu filme.
2. O público do site do Festival terá acesso exclusivamente online aos filmes, de forma
integral, e sem possibilidade de download ou compartilhamento do filme concorrente.
3. Poderão se inscrever filmes que abordem a luta relativa aos direitos das Mulheres, de
Pessoas Negras, da Comunidade LGBTQIs, de Praticantes de Religiões Perseguidas, de
Pessoas Gordas, também a ações que mostrem redução da Pobreza, e Ajuda Humanitária,
além da Situação dos Refugiados, ou seja, a luta das Minorias em geral, etc.
4. O Festival é competitivo.
5. Todas as inscrições serão analisadas por um juri especializado em Cinema e outro juri
especializado em Direitos Humanos.
6. Os filmes selecionados serão colocados a disposição no nosso site para que o público
assista online e vote para escolher o melhor filme de cada período referente ao Festival.
7. O vencedor do Festival será escolhido exclusivamente por votantes online.
8. O filme mais votado será declarado Vencedor do Festival e será amplamente divulgado
na mídia além de receber 3 prêmios, sendo: Um troféu fisico personalizado (que será
enviado via correio), Um louro (para incluir nos créditos do filme) e o mais importante, Um
selo-certificado que o filme vencedor é "FILME DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS".
9. Todas as inscrições terão validade por até três meses para se tornar um selecionado
oficial do Festival, depois deste periodo o filme terá que refazer sua inscrição.
10. Todas as inscrições serão citadas no site do Festival Fight for Right para efeito de
comprovação, mas apenas 7 selecionados serão exibidos públicamente e serão colocados
para submeter a notas dos espectadores online.
11. O link do filme inscrito precisará estar nas plataformas YouTube e/ou Vimeo de uma das
formas: PÚBLICA ou PRIVADO COM SENHA.
12. Serão aceitos filmes publicados no Youtube e Vimeo falados em IDIOMA INGLÊS ou
COM LEGENDAS EM INGLÊS
13. Serão aceitos filmes com ou sem restrição de idade.

14. Serão aceitos filmes com no máximo até 2 anos de postado nas plataformas Youtube
e/ou Vimeo.
15. O realizador do filme poderá ter qualquer idade.
16. Serão aceitos filmes de todos os gêneros (Dramas, Comédias, Aventuras, Suspense,
etc)
17. Serão aceitos filmes de qualquer formato (16mm, 36mm, 70mm, DSL, Digital, AVI, MP4,
Celular, etc)
18. Serão aceitos inscrição de filmes de FICÇÃO, DOCUMENTÁRIOS E ANIMAÇÕES.
Boa Sorte.
RULES

