Bases

Vilafantàstic Curts 2018

Festival Empordanès de Curtmetratges
QUÈ?
El concurs Vilafantàstic curts consisteix a enregistrar un curtmetratge de temàtica fantàstica
amb les 2 premisses, sorpresa, que s'anunciaran i es penjaran a la web
www.vilafant.com/joventut a partir del dia 6 d’abril a les 12.00h.
Teniu una setmana per enregistrar el curt i……
ACCIÓ!

QUAN?
- Inscripcions via correu-e: joventut@vilafant.cat, adjuntant la fitxa d'inscripció que trobareu a
continuació (i fotocòpia DNI participants), o bé presencialment a l’espai Jove Vilafant dilluns,
dimecres i divendres de 16 a 20h.
-Inscripcions Gratuïtes a partir del 11 de març del 2018.
-Divendres 6 d’abril a les 12:00h del migdia es publicaran de les dues premisses, i s’enviaran a
cada concursant via correu-e proporcionat a la fitxa d’inscripció.
a. Localització
b. Frase/Paraula
Dia d'entrega dels curts : 16 d’abril fins les 20h. Es podran entregar via weetransfer,
presencialment amb un pen-drive o bé un CD amb el títol del curt a l’Espai Jove Vilafant de 16 a
20h.

QUI?
-Poden participar-hi tots els joves entre 12 i 35 anys de la comarca de l’Alt Empordà.
En dues Categories:
Categoria Joves: 12 a 18 anys
Categoria Joves +: 19 a 35 anys

COM?
-Tècnica i característiques:
a. Curtmetratges fets amb càmera fotogràfica, telèfon mòbil o càmera de vídeo.
b. La durada ha de ser MÀXIM de 5 minuts.
c. Al Curtmetratge hi ha d’aparèixer el títol i pseudònim utilitzat en el formulari d’inscripció.
(sense Crèdits)

d. Poden ser amb veu o sense.
e. Es valorarà el contingut i la composició.
f. S’ha de presentar en format .mp4 i .h264 i recomanat a 720P.
g. Han d’aparèixer les dues premisses abans esmentades.
h. Ha de ser de temàtica fantàstica ( fantasia, ciència ficció, terror…)

QUÈ MÉS?
-Drets d'imatge: les persones que surtin al curtmetratge han d'haver acceptat voluntàriament la
participació en aquest curt i concurs.
-Requisits de les obres: només s'acceptaran aquells curts que estiguin acabats i entregats dins
el termini de presentació marcat en aquestes bases.
-Els curts inacabats o aquells que atemptin contra qualsevol dels drets humans o ofensius
quedaran exclosos de participació.
- No podran tenir finalitat comercial ni publicitària explícita.
-El premi es pot declarar desert si no hi ha més de dos curtmetratges per cada categoria
-Han de ser curtmetratges originals i inèdits, no poden haver estat guardonats anteriorment.
-Poden ser en qualsevol llengua. En el cas de no ser en llengua catalana o castellana cal
subtitular-los.
-El jurat estarà format per dues persones relacionades amb el món audiovisual i un/a regidor/a
de l'ajuntament de Vilafant.

I TOT AIXÒ PER A QUÈ?
Primer Premi Categoria Jove: 150 EUROS
Primer Premi Jove+: 200 EUROS
El jurat es reserva el dret d’atorgar un accèssit a les dues catgories en cas oportú.

I PER QUAN?
Tots els Curtmetratges s’han d’entregar amb l’enllaç de weetransfer/dropbox a
joventut@vilafant.cat, o presencial el dia 16 d’abril abans de les 20h amb un pen-drive o CD.
El dia 21 d’abril a les 17h es passaran tots els curtmetratges i s’entregaran els premis.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les seves bases i les
resolucions del jurat i organització en aquelles incidències no previstes a les bases.

