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1  

O Festival Cinés Jazz é um evento dedicado às relações entre o jazz e o cinema, que tem 

por objetivos principais dar visibilidade ao jazz enquanto temática no cinema, parte 

integrante de um filme ou banda sonora original, com a ambição de valorizar criações 

audiovisuais e composições jazz para imagem suíças e internacionais. O festival pretende 

igualmente estimular a pesquisa e o diálogo sobre as correspondências entre as duas artes. 

 

2  

O festival decorre em Lausanne (Suíça) e é organizado pela associação Cinématismes.  

 

3 

O festival é aberto a filmes originários de todo o mundo. Todos os géneros (ficção, 

documentário, animação, experimental...), suportes e durações são aceites. 

 

4 

Todos os filmes submetidos à seleção devem ser em versão original e, se possível, 

legendados em francês ou em inglês. 

 

5 

Para a seleção, deve ser preenchido o formulário de inscrição disponível online (no site 

www.cinematismes.com) e enviada 1 cópia DVD do filme, para o seguinte endereço: 

 

Cinématismes - Festival Cinés Jazz 

Case postale 5292 

1002 Lausanne 

Obs.: as inscrições antecipadas são fortemente recomendadas. 

 

6 

A inscrição de filmes na competição do festival é gratuita. 

 

7 

Após a inscrição de um filme na competição, esta não poderá ser anulada. 

8 

As despesas de envio da cópia para a pré-seleção e da cópia para a projeção são a 

cargo do remetente. Os filmes enviados a partir do estrangeiro devem indicar na 

encomenda «No commercial value. For cultural purposes only». Na ausência desta 

informação, o comité de organização reserva-se o direito de recusar o filme. As cópias de 

filmes enviadas ao festival não serão reenviadas ao remetente, exceto se o remetente 

efetuar este pedido e, neste caso, as despesas de transporte serão inteiramente a seu 

cargo. 

 

9 

O seguro durante o transporte (envio e retorno) das cópias de projeção é a cargo dos 

participantes. Durante o período do festival, todas as cópias de projeção são asseguradas 

pelo Festival Cinés Jazz. 

10 

O comité de organização do festival seleciona os filmes que serão apresentados no festival 

e a sua decisão não é passível de recurso. 

 

 

 

11 

http://www.cinematismes.com/
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Os prémios são atribuídos por um júri composto por profissionais da cultura e também pelo 

público (através de voto. Os membros do júri são designados pelo comité de organização 

do festival. Não pode fazer parte do júri alguém interessado na produção ou exploração 

dos filmes em competição. 

 

12 

O voto do júri decorre em escrutínio secreto e as suas decisões não são passíveis de 

recurso. 

 

13  

Os filmes inscritos na competição são colocados à disposição do festival gratuitamente e 

sem contrapartidas para os detentores dos seus direitos. 

 

14 

O participante confirma estar na posse dos direitos necessários à reprodução e à projeção 

do seu filme. Ele garante ter obtido as autorizações necessárias para este efeito. 

 

15 

O festival compromete-se a que nenhum filme seja utilizado ou difundido com fins 

comerciais. Toda a utilização posterior não mencionada no regulamento estará sujeita ao 

comum acordo entre o participante e o Festival Cinés Jazz. 

 

16 

O festival reserva-se o direito de apresentar gratuitamente um excerto e fotografias do 

filme que poderão ser utilizadas no âmbito da promoção do filme e do evento (na 

televisão, na imprensa, na Internet, para a realização do seu anúncio oficial, etc.). 

 

17 

As cópias dos filmes enviadas para a pré-seleção serão conservadas pela mediateca do 

festival e não poderão ser objeto de apresentações públicas sem o acordo dos detentores 

dos seus direitos. Somente a consulta individual, sujeita a pedido será autorizada, sob a 

responsabilidade da associação Cinématismes. 

 

18 

O comité de organização do festival é a única instância habilitada a regulamentar os 

aspetos não previstos pelo presente regulamento e a acordar derrogações. 

19 

O comité de organização reserva-se o direito de anular o festival por motivo de força 

maior, independente da sua vontade. 

 

20  

A inscrição de um filme no Festival Cinés Jazz implica a aceitação sem reservas das 

condições do presente regulamento. Em caso litígio prevalece a versão do regulamento 

em francês. 

 

Lausanne, 12 de novembro de 2015 

 


