VILAFRANCA DEL PENEDÉS

A JUNTAMENT DE VIL AFRANCA

ORGANITZA COMISSIÓ DE CARNAVAL

INSCRIU-TE

COMISSIO.CARNAVAL.VIL AFRANCA@GMAIL.COM

INSCRIU-TE AL FACEBOOK O ENVIA UN CORREU

FINS EL 18 DE GENER

CAL BOLET | 8 FEBRER 2018

BASES DEL CURTNAVAL 2018
CONCURS DE CURTMETRATGES

Els curts han de ser originals i inèdits.
Els treballs audiovisuals presentats no poden tenir una duració superior als 5 minuts.

PREMIS

EL JURAT

Hi haurà dos treballs guardonats:
PRIMER PREMI DEL PUBLIC
Un pernil. S’escollirà per votació popular el dia
de la projecció mitjançant les butlletes.

Estarà format per membres del cercle cinematogràfic més important de Catalaunya, la
Cort de SM el Rei Carnestoltes. La decisió
del jurat es farà pública el dia de la projecció
dels curtmetratges i serà inapel·lable.

SEGON PREMI DE LA CONCUBINA
Determinat per un jurat professional. Amb una
dotació de 100€.

Cal dir que, si es considera oportú, es pot
declarar el premi desert o concedir mencions
especials, sense dotació econòmica.

L’organització farà una selecció dels treballs
presentats d’entre els quals es triarà els que
compleixin les bases.Els que no siguin escollits no es tornaran i es quedaran per a l’arxiu
del concurs.
Amb els curtmetratges seleccionats es realitzarà una projecció el dia del lliurament dels
premis, l’ordre de la projecció vindrà determinat per un sorteig que es realitzarà amb la

INSCRIPCIONS
Per inscriure’s cal enviar un mail al correu:
comissio.carnaval.vilafranca@gmail.com indicant el nom del grup o del director de l’obra,
un mail i un telèfon de contacte.
Només podran participar 20 curts, per tant,
l’ordre d’inscripció determinarà la possibilitat
de presentar el treball. Un cop hagueu fet la
inscripció, rebreu un mail amb la confirmació
de participació.

ACCEPTACIÓ
DE LES BASES
L’organització del concurs es reserva el dret
de resoldre qualsevol eventualitat no especificada en les bases. Presentar-se al concurs
suposa la total acceptació d’aquestes bases.

El termini de presentació es tancarà el dia 3
de febrer de 2018. Els curtmetratges poden
entregar-se personalment de dilluns a divendres a l’Escorxador de Vilafranca del Penedès
(C/ Escorxador, 19,08720, Vilafranca del
Penedès) a l’atenció de la Comissió de Carnaval o per Wetransfer al mail: comissio.carnaval.vilafranca@gmail.com. El format dels
treballs ha de ser .avi , .mov o .mp4

L A GAL A DEL
CURTNAVAL
El lliurament dels premis es celebrarà el dia8
de febrer, dijous gras, després de la projecció
dels curts.
El lloc on es realitzarà la gala serà Cal Bolet.

DRETS DE
PROMOCIÓ
Els autors seleccionats donaran el seu permís
perquè l’organització pugui exhibir el seu
curtmetratge a través de qualsevol mitjà a fi
de promocionar el concurs. Les còpies dels
curts que siguin inscrits a concurs passaran a
ser propietat de l’organització del concurs i
formaran part de l’arxiu. Aquests curts podran
ser exhibits en edicions posteriors del concurs. Els participants es responsabilitzen de
possibles reclamacions de drets de tercers en
les obres presentades.

PER QUALSEVOL DUBTE POTS ENVIAR-NOS UN CORREU A
A COMISSIO.CARNAVAL.VIL AFRANCA@GMAIL.COM

VISITA’NS A LA WEB

QUE NO T’HO EXPLIQUIN

CURTS
SELECCIONATS

PRESENTACIÓ
DELS TREBALLS

WWW.CARNAVALDEVIL AFRANCA.COM/

NO ET PERDIS EL CURTNAVAL

Hi haurà també un obsequi per tots els participants.

VISITA’NS A INSTAGRAM

BACANAL

REICARNESTOLTES_VIL ATRANKA

PODRAN OPTAR AL PREMI DEL CONCURS DE CURTMETRATGES
DEL CARNAVAL DE VILAFRANCA 2018,
ELS CURTS QUE TINGUIN RELACIÓ AMB LA PARAULA:

