BASES CONCURS DE CURTMETRATGES REALITZATS AMB MÒBIL.
EL MASNOU FESTA MAJOR DE SANT PERE. Omplim d'art el Masnou.
Des de l'associació AKONGA Acció Kon Ganas, us proposem participar al concurs de
curtmetratges realitzats amb mòbil durant els actes de la Festa Major del Masnou 2013,
"Omplim d'art El Masnou"
1.ParticipantsHi pot participar qualsevol persona entre 14 i 90 anys. Només podrà presentar-se una
obra per persona.
L'obra ha de ser gravada durant la Festa Major 2013 al Masnou i la temàtica ha d'estar
relacionada amb l'eslògan de la Festa Major:
"Omplim d'art El Masnou"
2.PresentacióLes obres hauran de ser en arxiu digital i s'hauran d'enviar via www.wetransfer.com, a
info@fascurt.com, amb data límit 5 de juliol. S'haurà d'adjuntar les dades personals: nom
,cognoms, data de naixement i telèfon de contacte.
3.BasesEls curtmetratges hauran d’estar enregistrats amb la càmera d’un telèfon mòbil i hauran
de ser en català i/o castellà.
Les obres han de tenir una durada màxima de 3 minuts i una durada mínima d'1 minut.
Han de ser curts editats. No es pot presentar un curt amb plano seqüència. Es valorarà el
poc moviment d'operació i l'editatge posterior.
No s'acceptaran obres de caràcter turístic o publicitari ni aquelles que utilitzin material no
original en més d'un 10% de la totalitat de l'obra.
4.PremisEl premi serà un smartphone d'última generació gentilesa de Yoigo-Masnou.
El curtmetratge guanyador es projectarà al Fascurt 2013, Festival de curtmetratges del
Masnou.
5.JuratEl jurat estarà format per representants de l’àrea de cultura de l’Ajuntament del Masnou i
de l’associació AKONGA.
El jurat es posarà en contacte amb el guanyador/a abans del Fascurt (11-12-13 de juliol).
Les obres referides són rebudes a fi de participar al concurs de curtmetratges referit, sense que el seu
lliurament impliqui la cessió de cap tipus de dret moral o patrimonial sobre les obres. L’autor es responsable
dels possibles drets d’autors de tercers que pugui incórrer la seva obra.
Els autors i autores cedeixen el dret, sense exclusiva, a l’Ajuntament del Masnou i a Akonga perquè exhibeixi
l’obra, la reprodueixi i la transformi per a elements de difusió. En tots els casos, es respectaran els drets
morals inherents al dret de propietat intel·lectual de l’autoria.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Organitza

Col·labora:

