
 

 
 

 
FESTIVAL JEDICON 10 ANOS - CJSP  
 
1- O Festival tem por objetivo estimular a criação e produção de curta-metragens ( "Fã 
Filmes" ) nacionais baseados no universo ficcional dos filmes de Guerra nas Estrelas. 
É dirigido a todos os fãs de Guerra nas Estrelas moradores do território nacional que 
participarão mediante preenchimento da ficha de inscrição, bem como aceite e 
atendimento às condições deste regulamento. 
 
2- O Festival será realizado na JediCon São Paulo 2009, em apenas uma etapa. Após 
a exibição, será feito uma eleição através de Júri estabelecido pelos organizadores do 
Festival e ainda através de "Voto Popular" no local, havendo em seguida a entrega de 
premiação conforme este regulamento. 
 
3- O Festival é composto de categoria única: Inédita, podendo cada diretor  
inscrever no máximo 3 filmes. 
    3.1- O filme deve ser inédito, não podendo ser inscritas versões dos  
filmes. O diretor e o autor deverão estar presentes na apresentação do filme  
no Festival. 
 
4- O diretor do filme será inscrito como líder e será o responsável legal  
pela mesma junto à produção do Festival. 
    4.1- É permitida a participação de um mesmo ator em mais de um filme,  
(limitado em 2 filmes). 
    4.2- Filmes com mais de 2 (dois) componentes comuns serão consideradas pela 
produção do evento como sendo o mesmo diretor inscrito. 
 
5- Cada filme inscrito, cuja duração deverá ser de no máximo 15 (quinze)  
minutos, NÃO PODERÁ ser colocado em sites públicos (Youtube, Google Videos, 
Yahoo, etc.) anteriormente à data da realização do Festival.  
 
6- Uma equipe sob supervisão dos organizadores selecionará os filmes  
inscritos. Sua decisão será soberana e irrevogável, contra a qual não caberá  
qualquer reivindicação ou recurso. 
    6.1- Dentre as inscrições serão selecionadas no máximo 1 (um) filme de  
cada diretor concorrente. 
    6.2- A relação total dos selecionados será de no máximo 20 (vinte)  
filmes. Destes serão escolhidos 05 (cinco) finalistas. Os 05 (cinco)  
finalistas serão exibidos na JediCon 2009. Estes 05 (cinco) filmes serão  
submetidos a "Voto Popular" e Júri indicado pela organização do evento concorrendo 
à premiação do Festival. 
    6.3- O número de filmes mencionado nos itens 6.1 e 6.2 não serão  
definitivos. Fica a critério dos organizadores selecionar mais ou menos  
filmes durante o Festival. 
    6.4- O resultado da seleção dos filmes do Festival será divulgado no  
site ( www.conselhosp.com.br/festival ). 



 
7- Material para inscrição: 
    e-mail contendo: 
    Cópia do documento de identidade do diretor e do autor do filme. 
    Ficha de inscrição (em anexo). 
    Sinopse do filme em até 10 linhas. 
    Documento de cessão dos seus direitos de utilização de imagem e áudio do 
material produzido durante o Festival nos meios de comunicação  
7.1- As inscrições deverão ser enviadas por e-mail para  
contato@conselhosp.com.br. 
7.2 – O envio ou entrega do filme deverá ser feito para o endereço fornecido após a 
confirmação da inscrição, sendo necessária a entrega de uma cópia em alta definição. 
Deverá constar obrigatoriamente seu título e a identificação do autor e diretor 
(créditos). 
7.3 – Tipo de cópia a ser fornecida: resolução de 720 x 480 – formato AVI  
7.4. – Prazo para a inscrição: até 15 de setembro de 2.009 – com prazo de envio da 
cópia até 30 de setembro de 2.009 
 
8- Procedimento obrigatório somente com os filmes classificados (Vide item 6.4): 
 8.1- Todos os atores do filme menores de 21 deverão apresentar uma  
autorização assinada preferencialmente pelo pai ou responsável com firma  
reconhecida em cartório, permitindo sua participação no Festival. 
 8.2- Os atores, autores e diretores dos filmes deverão assinar em favor  
da produção do Festival um documento de cessão dos seus direitos de  
utilização de imagem e áudio do material produzido durante o Festival nos  
meios de comunicação, por prazo indeterminado. 
8.2ª-  Responsabilidade da veracidade das assinaturas nas autorizações acima 
referidas será exclusiva do Diretor responsável pelo trabalho. 
 8.3- O original do documento de identidade de todos os participantes dos  
filmes classificados deverão estar à disposição da produção caso seja  
requisitado para confirmação de dados. 
 
9- O Fã Clube Conselho Jedi São Paulo (CJSP) não reconhecerá agentes,  
empresários ou quaisquer outros intermediários em seu relacionamento com os 
diretores e autores selecionados, em todos os assuntos ligados diretamente e/ou 
indiretamente, no presente e no futuro, ao Festival. 
    9.1- Os diretores vencedores concordam em constituir o Fã Clube CJSP  
como seu "PROCURADOR" para que, por ocasião da entrega e/ou realização dos 
prêmios, o mesmo faça toda a intermediação junto aos premiadores, visando à 
entrega dos prêmios que disso dependem, e para realização dos demais prêmios. 
 
10- Os organizadores do evento reservam para si o direito de desclassificar  
qualquer filme em qualquer fase do Festival caso aja irregularidade de  
conduta da mesmo ou seus realizadores. O julgamento e a decisão sobre  
quaisquer questões cabem única e exclusivamente à organização do evento. Sua 
decisão será soberana e irrevogável, contra a qual não caberá qualquer  
reivindicação ou recurso. 
 
11- O Festival fornecerá toda a infra-estrutura para exibição dos filmes. 
 
12- Premiação: 
Todos os filmes finalistas receberão certificado de participação até a 3ª  
colocação. 
Escolha por Juri indicado pela organização do evento: 
         1º lugar - Prêmios de Guerra nas Estrelas para diretor e autor 



         2º lugar - Certificado de Participação. 
         3º lugar - Certificado de Participação. 
 
Escolha do Juri Popular – Prêmio de Guerra nas Estrelas para diretor e autor 
 
13. O Conselho Jedi São Paulo e seus organizadores serão responsáveis para decidir 
o parecer a qualquer caso que não se enquadre nas regras acima. 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
FESTIVAL JEDICON 10 ANOS - CJSP 

 
 
1- TÍTULO DO FÃ FILME  
2- TEMPO DE DURAÇÃO DO FÃ FILME 
3- RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO (NOME COMPLETO – RG – EMAIL E 
TELEFONE PARA CONTATO) 
4- DIRETOR (REPETIR DADOS MESMO QUE SEJA O RESPONSÁVEL PELA 
INSCRIÇÃO) 
5- AUTOR (REPETIR DADOS  MESMO QUE SEJA O RESPONSÁVEL PELA 
INSCRIÇÃO) 
6- FICHA TÉCNICA E COLABORADORES 
7- SINOPSE 


