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INFORMACJA PRASOWA 

 

KARNETY I AKREDYTACJE NA 54.KFF TAŃSZE W KWIETNIU 

Kraków, 9 kwietnia 2014 – Ruszyła możliwość rezerwacji karnetów i akredytacji na 54. 
Krakowski Festiwal Filmowy, który rozpocznie się 25 maja. Dla tych, którzy na udział w 
festiwalu zdecydują się już w kwietniu, organizatorzy przygotowali zniżki.  

Organizatorzy Krakowskiego Festiwalu Filmowego, którego 54. edycja odbędzie się w dniach 
25 maja – 1 czerwca, uruchomili na stronie imprezy możliwość rezerwacji karnetów dla 
publiczności i akredytacji branżowych dla filmowców i dziennikarzy.  

Dla widzów przeznaczone są karnety festiwalowe, które upoważniają posiadaczy do wstępu 
na projekcje filmowe w dniach 25 -31 maja. Dostępne są karnety na cały festiwal (normalne i 
ulgowe) oraz karnety 3-dniowe i 1-dniowe. Do 5 maja obowiązuje promocja i karnety 
zarezerwowane przez stronę festiwalu można kupić w promocyjnej cenie: 100 zł (normalny) i 
60 zł (ulgowy).   

Od 16 maja karnety i bilety będzie można także kupić w kasach kin: Kijów.Centrum, Mikro, 
Kino Pod Baranami, Agrafka i ARS. Od 25 maja karnety bilety będą dostępne w Małopolskim 
Ogrodzie Sztuki, który od zeszłego roku pełni rolę centrum festiwalowego.  

Szczegółowe informacje o karnetach i biletach można znaleźć na stronie Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego: TUTAJ. 

Dla przedstawicieli branży filmowej i dziennikarzy przeznaczone są akredytacje. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 12 maja, do 30 kwietnia obowiązują ceny promocyjne. Istnieją cztery 
rodzaje akredytacji: Industry - upoważnia do udziału we wszystkich wydarzeniach 
festiwalowych oraz wydarzeniach Industry Zone; Festiwal - obejmuje wszystkie wydarzenia 
festiwalowe; Targi - upoważnia do udziału w Krakowskich Targach Filmowych oraz 
wydarzeniach Industry Zone oraz Media - dla dziennikarzy relacjonujących festiwal.  

Dokładny opis poszczególnych rodzajów akredytacji, cennik oraz formularz zgłoszeniowy 
znajdują się TUTAJ. 

Doniesienia festiwalowe o programie 54.edycji można śledzić na stronie internetowej 
Festiwalu www.krakowfilmfestival.pl oraz na profilach festiwalowych na portalach Facebook i 
Twitter. 
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