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Моля да ни изпратите заявките си за акредитации за Киномания в онлайн 
платформата на www.kinomania.bg до 24:00 ч. на 4 ноември 2019 г. 
Информацията, която ни е необходима е:  
 
1. Име на медията  
2. Име и фамилия на журналиста  
3. Минимум два линка или минимум два сканирани материала за Киномания, 
написани от Вас или публикувани от Вашата медия в периода до 4 ноември 
2019 г. (материалите може и да са от предохната една година) 
4. Ако за първа година отразявате Киномания – моля посочете този факт в 
заявката 
 
Заявката НЕ ви гарантира издаването на акредитация. С предимство 
при издаването на акредитации ще се ползват медиите/журналистите с 
повече публикувани материали за Киномания.   
 
Заявки след посочения срок няма да се приемат и обработват.  
 
Ще Ви информираме на посочения от Вас имейл адрес дали заявката Ви за 
акредитация е одобрена. Между 11 и 14 ноември ще може да вземете 
готовите си баджове. Повече информация за това от къде може да вземете 
акредитациите си, ще бъде обявена във Фейсбук страницата на Киномания 
и на www.kinomania.bg. 
 
 
 

Правила за издаване на акредитации:  
  

1. Пресакредитацията за 33-тото издание на КИНОМАНИЯ е предназначена за 
журналисти и/или автори на текстове: 

 С публикации за предишните издания на КИНОМАНИЯ; 
 Работещи за медия, която има културен ресор; 
 Ангажирани пряко с отразяването на филмовите събития в България.  

2. Броят на акредитациите е ограничен. С предимство при издаването им се 
ползват медийните партньори на фестивала. 

3. Попълването на заявката не гарантира издаването на акредитация. 

4. След изтичане на крайният срок онлайн системата автоматично ще бъде 
затворена и заявки няма да могат да се приемат. 
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Отказът не може да бъде обжалван. 

 

*Акредитациите/баджовете дават достъп до всички прожекции на КИНОМАНИЯ в изрично посочените 

за това киносалони, но не осигуряват запазени места. Притежателят на пропуска влиза в залата след 

като зрителите със закупени билети са заели местата си. 

 

     

 
 


