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Filmatzeko baimen-eskabidea

A. ENPRESAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

B. PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

IFK / IFZ  Sozietatearen izena

Izen komertziala

Telefono zenbakia  Helbide elektronikoa  Webgunea

Twitter  Facebook

HELBIDEA

Herrialdea  Udalerria

Helbidea (Kalea, zenbakia eta P.K.)

ENPRESAKO ARDURADUNA

Izen-abizenak   NAN

Telefono zenbakia  Helbide elektronikoa

Enpresan duen kargua / Enpresarekin duen harremana

Proiektuaren izenburua

Proiektuaren zuzendaria                  Ekoizpen-burua

Persona/s de contacto para la gestión de permisos

NAN  Izen-abizenak  Helbide elektronikoa Telefono zenbakia Proiektuarekin duen harremana

Bazkide diren ekoizpen-etxeak



www.fomentosansebastian.eus

2 / 5

Proiektu mota

Zinema

 Luzemetraia  Laburmetraia  Publizitate-spota (adierazi produktua eta marka)

Telebista

 Telesaila Dokumentala / Erreportajea  Telesaioa

 Lehiaketa  Publizitate-spota (adierazi produktua eta marka)

Bideoa

 Musikal   Korporatiboa / Instituzionala

 Argazki-erreportajea

 Bestelakoak: zehaztu

Lantaldea guztira (proiektu guztirako lantaldea)

Filmatzen hasteko aurreikusten den data                                                       Filmaketa amaitzeko aurreikusten den data

Filmaketa-egunak, guztira

(*Erantsi proiektuaren txostena)

Garrantzitsua: Baimenaren xede den jardueraren aurreko erantzukizunari dagozkion baldintza orokorrak onartu eta Aseguru-polizaren kopia 
erantsi beharko duzu.

Eskabidea sinatzen duen pertsona joko da jardueraren antolatzailetzat eta, beraz, jarduera horren arduraduntzat, eta ondorengo baldintzak onartu 
beharko ditu:

 Jardueraren beraren eta jarduera horretarako erabili beharreko baliabideen ondorioz pertsonek edota gauzek jasan dezaketen edozein 
gorabehera edota istripuren aurreko erantzukizuna bere gain hartzea.

 Uneoro izatea indarrean erantzukizun zibileko aseguru-poliza, baimenaren xede den jarduera garatzerakoan pertsonek edota gauzek jasan 
dezaketen edozein gorabehera edota istripuren aurrean erantzuteko behar adinako estaldura duena.

Hori onartuta, San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission batzordeak ez du inolako erantzukizunik izango jardueraren beraren ondorioz pertsonek 
edota gauzek jasan dezaketen edozein gorabehera edota istripuren aurrean.
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Jarraian eskatzen ditugun datuak ikus-entzunezko sektoreak gure ingurunean duen eragin ekonomikoari balioa emateko erabiliko dira. Modu 
konfidentzialean tratatuko ditugu datuok, modu agregatuan, azterlan eta txostenetarako. Ekoizpen-etxeek emandako datuak ez dira modu 
independentean argitaratuko.

Nahitaezkoa da jarraian eskatzen diren datu estatistikoak ematea dagozkion baimenak eskuratzeko.

Ekoizpenaren guztizko aurrekontua(eurotan)   Guztizko inbertsioa Gipuzkoan (eurotan)

Inbertsioaren banakatzea, %tan adierazita

Donostia (%)    Gipuzkoako beste udalerri batzuk (udalerrika banakatuta, %tan)

Ondorengo zerbitzuen inbertsioa banakatuta, Gipuzkoan (eurotan)

Jatetxeak   Ostatua    Garraioa

Ikus-entzunezkoen sektoreko Gipuzkoako enpresen kontratazioa. Markatu dagokiona:

 Teknikariak (ekoizpeneko laguntzaileak, kamera-operadoreak, soinu-operadoreak, etab.)

 Arte-langileak (aktoreak, musikariak, etab.)

 Adierazi proiekturako kontratatutako figurazioko pertsona kopurua

 Ekipoen alokairua (unitate elektrogenoa, garabia, argiteria...)

 Beste batzuk; zehaztu

Mugitu den pertsona kopurua:                    Donostiara                                  

                             Gipuzkoako beste udalerrietara (Adierazi udalerri bakoitzeko pertsona kopurua)

Mugitu diren pertsonen egonaldia, egun kopurua:          Donostian                                   

                       Gipuzkoako beste udalerrietan (adierazi udalerri bakoitzeko egun kopurua)

Dagozkion baimenak eskuratzeko, derrigorrezkoa da eskatzaileak ondorengo eskakizunak betetzea:

• Filmaketarako erantzukizun zibileko asegurua izatea, eta horren kopia bat bidaltzea San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission batzordeari.

• Ikus-entzunezkoen sektoreari buruzko txostenak prestatzeko datuak bidaltzea.

• Proiektuaren kreditu-izenburuetan edo esker-onetan dagozkion logotipoak sartzea. Donostia-Gipuzkoa Film Commission batzordearen 
webgunetik jaits daitezke logotipoak (www.sansebastian-gipuzkoafilmcommission.eus).

• Artxibategirako filmaketako bi argazki eta proiektuaren kopia bat bidaltzea. San Sebastian-Gipuzkoa Film Commission batzordeari baimena 
emango zaio, bere promozio-produktuetan argazkiok erabil ditzan (webgunean, newsletterretan, esku-orrietan eta sare sozialetan…).

• Noiz estreinatu eta banatuko den jakinarazi beharko da.
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C. DATU ESTATISTIKOAK



www.fomentosansebastian.eus

4 / 5

www.fomentosansebastian.eus

D. KOKALEKUARI/KOKALEKUEI DAGOZKIEN DATUAK

Kokaleku bakoitzeko bete behar duzu orri hau, eta adierazi, dituzun behar zehatzak filmaketaren gida kontsultatuta.

KOKALEKUA

Kokalekua identifikatzea. Xehatu ezazu ahalik eta gehien kokaleku zehatza (erantsi planoa)

Udalerria

Helbidea, osorik

Hasiera-data    Amaiera-data

Hasiera-ordua    Amaiera-ordua

Zenbat egunez grabatuko den kokaleku horretan

Kokalekuan egongo den pertsona kopurua (eszena horretarako proiektuaren lantaldea eta figuraziokoak barne)

Ekipo materiala (adierazi pisua eta dimentsioak)

 Ekipo soila

 Beste batzuk (garabiak, fokuak, travellinga, etab.)

 Atrezzoa jartzea

Hiri-zirkulazioa:

 Oinezkoen zirkulazioaren mozketa (adierazi mugarriztatu beharreko metroak eta eremua)

Aparkalekuak /espazioa erreserbatzea:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi lekua eta beharrezko metroak)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, lekua eta beharrezko metroak)

Grabaketa berezia:

 Armekin grabatzea  Animaliekin grabatzea    Haurrekin grabaketak

 Eszena arriskutsuak   Larrialdi baten eszenaratzea, krimena, sua...  Efektu bereziak

 Hiri-altzarien aldaketak Hiriko argiztapenean aldaketak   

 Beste batzuk, zehaztu

BEHARRAK

FILMATU BEHAR DEN ESZENAREN SINOPSIA
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Ibilgailuekin sartzea:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

Ibilgailuen zirkulazioa:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi lekua eta beharrezko metroak)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, lekua eta beharrezko metroak)

Zamalanetarako ibilgailuak erabiliko ditu:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

Trafikoaren kontrola / trafikoa moztea:

 Adierazi zenbat metro, eremua eta denbora

Agiri hau sinatuta, berariaz ematen dut nire datuak datuen babeserako oharrean (ikus Eranskina) ezarritako moduan eta baldintzetan tratatzeko 
baimena.

Enpresaren sinadura eta zigilua

OHARRAK
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