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Üçüncü ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı 

FilmFreeway festival platformasında qeydiyyat üçün təlimat 

 

FilmFreeway ən böyük beynəlxalq kino və animasiya festivallar platformasıdır. 

Dünyanın hər yerində keçirilən 8 mindən artıq müxtəlif festivallara müraciətlər 

(müsabiqələrdə iştirak üçün ərizələr) burada qəbul olunur. 2019-ci ildən ANİMAFİLM 

də öz festivallarına, tədbirlərinə müraciətləri bu platforma üzərindən qəbula başlayıb. 

Əslində bu portalda qeydiyyat və müraciətlərin göndərilməsi bu tipli sayt və portalların 

heç birindən çətin deyil. Azərbaycanlılar üçün bircə çətinliyi bundan ibarətdir ki, portal 

ingilis dilindədir, ona görə də qeydiyyatı asanlaşdırmaq üçün bu qısa təlimata göz 

yetirin: 

Beləliklə, yuxarıdakı linklə portala daxil olduqda qarşınıza çıxan bu səhifədə öncə 

qeydiyyatdan keçmək lazımdır: 

 

 
 

Bunun üçün yuxarıdakı şəkildəki kimi “Log in” (“qeydiyyatdan keçmək”) düyməsini 

basıb növbəti səhifəyə keçməlisiniz: 

https://filmfreeway.com/ANIMAFILM-Baku_International_Animation_Festival
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Portalda qeydiyyatdan keçmək üçün 3 yol vardır. Facebook, Google (G-mail) və adi 

qeydiyyat üsulu. Ani olaraq qeydiyyata düşmək üçün yuxarıdakı şəkildəki ilk iki 

formalardan birini seçin. 
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Beləliklə, siz artıq portalın Ana 

Səhifəsindəsiniz. Yuxarı şəkildəki “My 

Projects” (“Mənim layihələrim”) düyməsini 

tıklamaqla siz öz layihənizin qeydiyyatına 

başlayırsınız. 

Aşağıdakı açılmış səhifədə əvvəlcə lap 

yuxarıda “Project Title” (“Layihənin adı”) 

sətrində layihənizin adını ingiliscə yazdıqdan 

sonra, qeydiyyatı öz dilimizdə davam 

etdirmək üçün aşağıda qırmızı dairəyə alınan 

“My Project also has a non-English Title and 

Synopsis” (“Mənim layihəmin qeyri-ingilis 

dilində də adı var”) punktuna quş qoyduqdan 

sonra aşağıda açılan sətirlərə artıq 

azərbaycanca layihə haqqında məlumatlar 

yazmağa başlayın. Hər hansı bir məlumatın 

səhv gedəcəyindən çəkinməyin, sonradan 

onları təzədən redaktə edib yaddaşa bir daha 

vermək mümkündür. 

Qeydiyyata düşmək üçün quş qoyulmuş 

boksları (şəkildəki kimi) doldurmaq 

kifayətdir. 

Qeydiyyatı bitirmək üçün yenə “My Projects” 

bölməsinə gedin və aşağıdakı növbəti 

səhifəyə keçin:  
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Burada müsabiqəyə təqdim olunan layihənin faylı, yəni animasiya filminin və ya 

ssenarinin faylı yüklənir. Əgər varsa layihənin təqdimat fotosu (loqosu), sonra isə 

müraciət edənin öz tərcümeyi-halı və fotosu yüklənir. 

Qeydiyyatı başa çatdırmaq üçün layihə yadda saxlanır və qeydiyyatın tamamında bütün 

məlumatlar doğrudursa, ANİMAFİLM festivalına müraciətinizi təqdim etmək üçün 

aşağıdakı şəkildəki düyməni tıklayın: 

 

Müraciətinizi təqdim etməkdən sonra ekranda layihənin statusu (aşağıdakı şəkildəki 

kimi) peyda olur (məsələn, layihənin gözləmə rejimində olması) və həmin status festival 
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baş tutub bitənə qədər müxtəlif cür dəyişir (məsələn, seçilib, rədd 

edilib, qalib gəlib və s. tipli). 

 
 

QEYD: Siz seçimlər başlanana qədər, yəni müraciət qəbulu dayanana qədər istədiyiniz 

zaman layihənizə qayıdıb onu redaktə edib faylı başqası ilə əvəz edə bilərsiniz. Eyni 

zamanda layihəniz ilə başqa festivallarına müraciət edə bilərsiniz. 

 

Hər hansısa sualınız olsa, bizə müraciət edə bilərsiniz: 

Facebook: https://www.facebook.com/animafilm.festival/ 

İnstaqram: https://www.instagram.com/animafilm.festival/ 

E-mail: animafilm.biaf@gmail.com 

 

Hörmətlə, 

ANİMAFİLM komandası 

www.animafilm.az 
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