PREGUNTES FREQÜENTS
Sobre l'Acreditació de DocsBarcelona
Vaig venir al DocsBarcelona l'any passat i ja estic registrat a la Visitor Page. Quin és el
procediment per a mi aquest any?
Fins i tot si ja vas assistir al festival anteriorment, has de completar el formulari d'acreditació de
DocsBarcelona2019 i pagar. Pot iniciar sessió amb el mateix nom d'usuari i contrasenya que l'any
passat en la Visitor Page.
Quins mètodes de pagament estan disponibles?
Pot pagar amb targeta de crèdit o dèbit i PayPal.
No puc asistir, puc transferir la meva acreditació a un company o rebre un reemborsament?
Si paga la seva acreditació, però no pot assistir a DocsBarcelona, pot passar la seva acreditació a
un company. Però ha d'informar-nos amb urgència abans del 18 d'abril a:
registration@docsbarcelona.com. Després d'aquesta data, no hi haurà reemborsament.
Rebré un rebut / factura per la meva tarifa d'acreditació?
Sí. Una vegada que es completa el registre, els acreditats rebran un rebut de pagament. Si té algun
requisit pel que fa a la factura, escrigui a molivella@parallel40.com amb tots els seus detalls de
facturació.
Com puc accedir a les projeccions?
L'acreditació li permet accedir a cada projecció (una entrada per pel·lícula); haurà de presentar la
seva acreditació directament als cinemes. Com els seients són limitats, recomanem arribar 15
minuts abans que comenci la sessió.
Necessitaré acreditació per accedir a les activitats de la indústria?
Sí. Tots els participants han de portar la seva acreditació a totes les activitats d'indústria. L'accés
sense acreditació no serà permès.
Puc accedir a totes les activitats de la indústria amb la meva acreditació?
No, els tallers, Catalán Time, Patio Latino i Speed Meetings són solament per als participants
seleccionats. Els estudiants acreditats no tenen accés al Industry Lounge ni a les activitats de
Networking.
On es duu a terme el DocsBarcelona?
Les projeccions es realitzen al CCCB (Montalegre, 5) i a l'Aribau (Aribau, 5). Tots els esdeveniments
de la indústria se celebren al CCCB (Montalegre, 5)
Tinc una acreditació. On puc recollir-la?
Pot recollir la seva acreditació del 15 al 26 de maig al mostrador d'acreditació de DocsBarcelona al
CCCB (c / Montalegre, 5).
Puc accedir al Industry Lounge amb una Acreditació Professional?
Sí, amb la seva Acreditació Professional pot accedir al Industry Lounge, un lloc de treball en xarxa
perquè els professionals acreditats tinguin reunions i puguin treballar. El Industry Lounge estarà
obert els dies 22, 23 i 24 de maig en el CCCB.

