ใบสมัครโครงการขอรั บทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ ขนาดสัน; (CCCL Film Fund)
ในหัวข้ อ “สานสันติส่ ูธรรมชาติ (Making Peace with Nature)”
เทศกาลหนังสันโลกป่
,
วยเราต้ องเปลีย7 น (CCCL Film Festival) ปี 2564
กรุณากรอกแบบฟอร์ มให้ ครบถ้ วน อ่านรายละเอียดกติกาและข้ อกําหนดในการสมัครได้ ทีK www.ccclfilmfestival.com/grants
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิKมเติมได้ ทีK submissions@ccclfilmfestival.com

ส่ วนที( 1 ข้ อมูลทั(วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัคร/หัวหน้ าทีม (ผูท้ ีส' ามารถติ ดต่อได้สะดวก)
ชื3อและนามสกุล
ชื3อเล่น
อายุ
ปี วันเดือนปี เกิด
ที3อยู่ บ้ านเลขที3
หมูท่ ี3
ซอย
ถนน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Facebook
Line
Email
รายชื3อผู้กํากับภาพยนตร์
ในกรณี ทีห( วั หน้าทีมไม่ใช่ผูก้ ํากับภาพยนตร์ หรื อโครงการมี ผูก้ ํากับมากกว่า 1 คน

คุณหรื อทีมของคุณเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หรื อผู้ที3มีอายุตํ3ากว่า 21 ปี ทุกคน
ใส่เครื (องหมาย X ลงในช่องว่าง

ใช่

ไม่ใช่

คุณเป็ นครูที3ปรึกษาโครงการให้ กบั นักเรี ยนหรื อนักศึกษาที3อายุตํ3ากว่า bc ปี
ใส่เครื (องหมาย X ลงในช่องว่าง

ใช่

ไม่ใช่

กรุณากรอกชื3อสถานศึกษาและจังหวัด (หากคุณเป็ นครูที3ปรึกษาหรื อเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา)
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คุณมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์ มาก่อน
ใส่เครื (องหมาย X ลงในช่องว่าง

ใช่

ไม่ใช่

คุณสนใจเข้ าร่วมโครงการพี3เลี fยงช่วยแนะแนวการผลิตภาพยนตร์ (Mentorship Program) หรื อไม่ พร้ อมระบุเหตุผล
(ตอบเฉพาะผู้ที3มีอายุตํ3ากว่า bc ปี หรื อผู้ที3ไม่เคยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์ มาก่อน)

โครงการ Mentorship Program เป็ นโครงการทีเ( ปิ ดโอกาสให้ผูส้ มัครโครงการทีม( ี อายุตํ(ากว่า YZ ปี หรื อ ผูท้ ีไ( ม่เคยมี ประสบการณ์ การทําภาพยนตร์
มาก่อนได้ร่วมพัฒนาบทและรับคําแนะนําจากคนทําหนังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย (ใส่เครื (องหมาย X ลงในช่องว่าง)

สนใจ

ไม่สนใจ

กรุณาระบุเหตุผล

ส่ วนที( 2 รายละเอียดโครงการ
ชื3อภาพยนตร์
ชื3อภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ประเภทภาพยนตร์

ใส่เครื (องหมาย X ลงในช่องว่าง

หนังเล่าเรื3 อง/เรื3 องแต่ง
หนังทดลอง (Experimental film)

แอนิเมชัน (Animation)
อื3น ๆ ระบุ

เรื3 องย่อภาพยนตร์ แบบละเอียด

เขี ยนเล่าเรื (องตังb แต่ตน้ จนจบ (ถ้าพืนb ทีไ( ม่พอ สามารถขึbนหน้ากระดาษใหม่ได้)
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สารคดี (Documentary)

แผนค่าใช้ จา่ ย (Budget Plan) โดยสังเขป

ผูส้ มัครจะต้องอธิ บายว่าจะใช้จ่ายเงิ นทุน 25,000 อย่างไร

รายละเอียดการใช้ ทนุ

จํานวนเงิน (บาท)

Visual References หรื อ ภาพตัวอย่างเพื3อแสดงถึงรูปแบบ/สไตล์ของโครงการภาพยนตร์

ผูส้ มัครสามารถอ้างอิ งภาพจากภาพยนตร์ มิ วสิ ควิ ดีโอ หรื อสือ( อืน( ๆ ทีบ( ่งบอกถึงโทนสี สไตล์งานภาพของภาพยนตร์ ทีผ( ูส้ มัครต้องการจะผลิ ต

Director statement หรื อ ถ้ อยแถลงจากผู้กํากับ

ผูส้ มัครจะต้องอธิ บายว่าโครงการภาพยนตร์ สนัb ของผูส้ มัครเกี ย( วข้องกับวิ กฤติ การเปลีย( นแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไร และทําไมผูส้ มัครถึง
สนใจทีจ( ะเล่าเรื (องนี b
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ประวัตผิ ้ กู ํากับและทีมงาน (เขียนแนะนําตัวเองให้ เทศกาลรู้จกั คุณมากขึ fน)

Link ตัวอย่างผลงานหนังสันหรื
f อสือ3 สร้ างสรรค์รูปแบบอื3น ความยาวไม่เกิน 15 นาที (เทศกาลขอไม่พิจารณา Showreel)

ถ้าผูส้ มัครไม่เคยทําภาพยนตร์ มาก่อน กรุณาเขี ยนอธิ บายว่าทําไมคุณถึงสนใจงานภาพยนตร์ และยกตัวอย่างภาพยนตร์ 2-3 เรื (องพร้อมอธิ บาย
เหตุผลว่าทําไมคุณถึงชอบภาพยนตร์ เรื (องนันb

กรอกใบสมัครให้ เรี ยบร้ อยแล้ วส่ งแบบฟอร์ มมาที(อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com ตัง] ชื(อหัวเรื( อง “CCCL
Film Fund dedf - (ชื%อภาพยนตร์ )” เช่ น “CCCL Film Fund dedf - ภาวะโลกเลิฟ”
ปิ ดรับสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ สนวั
ั f นที3 •€ เมษายน b•‚ƒ เวลา b•.•… น. และทางเทศกาลจะประกาศ
ผลผู้ที3ได้ รับการคัดเลือกวันที3 c… พฤษภาคม b•‚ƒ
สอบถามรายละเอียดเพิ(มเติมได้ ท( ี
อีเมล submissions@ccclfilmfestival.com
Facebook: https://www.facebook.com/ccclfilmfest
Website: https://www.ccclfilmfestival.com
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เงื3อนไขโครงการ
1. ผู้สมัครจะต้ องเป็ นผู้ถือลิขสิทธิ‡ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของเนื fอหาที3สง่ เข้ าร่วมพิจารณา
2. ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเพื3อเข้ ารับการพิจารณามากกว่า c โครงการ อย่างไรก็ตามทางเทศกาลจะให้ ทนุ โครงการ
แก่ผ้ สู มัครเพียงโครงการเดียวเท่านันf
3. ในปี นี f ทางเทศกาลมีโครงการพี3เลี fยงช่วยแนะแนวการผลิตภาพยนตร์ (Mentorship Program) สําหรับผู้สมัครที3มีอายุ
ตํ3ากว่า bc ปี หรื อทีมที3มีครู/อาจารย์เป็ นที3ปรึกษา หรื อผู้ที3ไม่เคยมีประสบการณ์การทําภาพยนตร์ มาก่อน ผู้สมัคร
สามารถเลือกว่าต้ องการเข้ าร่วมโครงการ Mentorship หรื อไม่ โดยรายชื3อพี3เลี fยง (Mentor) จะประกาศให้ ทราบ
ภายหลัง
4. ทุนสนับสนุน b•,€€€ บาท จะมอบให้ กบั ผู้ที3ผา่ นการคัดเลือกหลังจากที3บทภาพยนตร์ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้สมัคร
จะต้ องพัฒนาบทภาพยนตร์ ให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที3 •€ มิถนุ ายน b•‚ƒ ทังนี
f fทางเทศกาลอาจให้ คําแนะนําต่อบท
ภาพยนตร์ นนั f ๆ และจะเคารพการตัดสินใจของผู้สมัครเป็ นหลัก
5. ผู้สมัครที3ผา่ นการคัดเลือกจะต้ องผลิตภาพยนตร์ และส่งให้ เทศกาลภายในวันที3 bƒ กันยายน b•‚ƒ
6. ผลงานภาพยนตร์ จะต้ องมีความยาวไม่เกิน c• นาที
7. ผู้สมัครที3ผา่ นการคัดเลือกยินยอมให้ เทศกาลหนังสันโลกป่
f
วยเราต้ องเปลีย3 น (CCCL Film Festival) ถือลิขสิทธิ‡
ผลงานภาพยนตร์ ที3ผลิตภายใต้ โครงการ CCCL Film Fund ร่วมกัน โดยทางเทศกาลสามารถเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ผ่านช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมของเทศกาล
8. ผลงานที3ผลิตจะไม่สามารถเผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ อื3น โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ หรื อช่องทางออนไลน์ได้ จนกว่า
ผลงานเรื3 องนันจะฉายในเทศกาลหนั
f
งสันโลกป่
f
วยเราต้ องเปลีย3 น (CCCL Film Festival) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
b•‚ƒ หรื อได้ รับการอนุญาตจากทางเทศกาลก่อน
9. ผลงานภาพยนตร์ ที3ผลิตจะต้ องไม่ละเมิดลิขสิทธิ‡ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ fน ผู้สมัครจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
10. เทศกาลขอสงวนสิทธิ‡ในการเปลีย3 นแปลงเงื3อนไขการส่งไอเดียเข้ าชิงทุนโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทางเทศกาลขอสงวนสิทธิ‡ในการตัดสินและคัดเลือกโครงการ หากโครงการของผู้สมัครได้ รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้ อง
ผลิตภาพยนตร์ สนส่
ั f งเทศกาลในระยะเวลาที3กําหนด หากผู้สมัครต้ องการเปลีย3 นแปลงเนื fอเรื3 อง ประเด็น หรื อรูปแบบการ
นําเสนอภายหลังได้ รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้ องแจ้ งให้ ทางเทศกาลทราบล่วงหน้ า
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