CONCURS
DE CURTS
VILAFRANCA

BASES

Cada participant podrà presentar de
forma individual o en en equip un sol
Curtmetratge.

Es podran realitzar en castellà o en
valencià.

Terminis i procediments de
presentació

Els Curts han de ser originals, amb
una durada mínima de 5 minuts i
màxima de 15 (inclosos els crèdits).
S’ha de fer constar un títol.

Requisits

El termini de presentació estarà obert
des de la publicació d’aquestes bases
fins el dia 30 de setembre de 2014.

Als crèdits se farà constar els llocs on
s’ha dut a terme la gravació.
El tema versarà com publicitar o
promocionar Vilafranca (paisatge –
paisanatge).
El participants utilitzaran els seus
propis mitjans tècnics per a la realització dels curts.
Es valorarà especialment la creativitat i originalitat de les propostes.
Poden participar tot el món (xiquets,
joves, adults, gent gran....)
Característiques tècniques dels
curtmetratges
S’ entregaran en DVD per a que puguen ser projectats al videoclub.

Les persones que es presentaran
al concurs es responsabilitzaran de
que no hi haja drets a tercers per
l’ús de peces musicals en les obres
presentades, ni cap reclamació per
drets d’imatge de les persones que
apareguen en les mateixes, i eximiran
a l’organització de qualsevol tipus de
responsabilitat.
Aquelles obres que obtinguen premi,
la Junta del Videoclub es reserva el
dret a realitzar les còpies necessaries
per a la reproducció en exposicions,
projeccions, publicacions o activitats relacionades únicament amb el
concurs, sense limitacions de temps
o espais geogràfics, sempre amb la
indicació del nom de l’autor/a.
Les obres premiades es quedaran
al videoclub, la resta es tornaran als
participants.

Les obres deuran de presentar-se en
un sobre tancat i dintre del mateix
hi haurà un altre sobre amb totes
les dades de l’autor (nom, cognoms,
adreça, telèfon…).El títol de l’obra
anirà posat als dos sobres. Es podran
presentar al mateix
videoclub o enviar-les a la següent
adreça: Avgda Castelló, nº 17 de Vilafranca 12150

Composició de la comissió de
valoració
La comissió de valoració estarà
formada per persones de la junta del
Videoclub i persones relacionades
amb el món de l’audiovisual.

L’organització farà públiques les
obres premiades el dia 4 d’octubre
a les 16:00 h al mateix Videoplub on
es projectaran els Curtmentratges
participants, amb motiu de la commemoració del 775 aniversari de la
Carta Pobla.

Premis
S’estableixen 2 premis:
1º Premi 200 €
2º Premi 100 €

Organitza
VIDEOCLUB VILAFRANCA

