Costa Brava Inclusive Mobile Film

No et quedis a casa, protagonitza la Costa Brava i el Pirineu de Girona

La Molina. Òscar Vall. Arxiu Imatges PTCBG

Girona, del 27 al 30 de setembre de 2017

2n concurs internacional de microrelats, filmats amb mòbil, d’experiències turístiques inclusives a la
Costa Brava i el Pirineu de Girona

Condicions
Tema: vacances inclusives a la Costa Brava o al Pirineu de Girona amb la participació de persones amb alguna discapacitat
Any de producció: 2016–2017
Inèdit: que no s’hagi utilitzada comercialment
Gènere: obert (ficció, documental, reportatge, experiència turística, altres)
Durada màxima: 3 minuts
Cada participant podrà enviar un màxim de 2 microrelats.
Participació: lliure i oberta a tothom

Tramesa del microrelat
Cal omplir el formulari amb l’enllaç del vídeo guardat prèviament a Google Drive
Termini d’entrega: 25 d’agost de 2017
Dates del festival: 27 al 30 de setembre de 2017

Criteris
Es valora la creativitat, la innovació i les aportacions artístiques
Capacitat d’impacte, comunicació i atracció de l’espectador
Defensa de la inclusió, presentació del territori i experiència turística accessible de les persones

Recomanacions
Format del vídeo horitzontal
Música lliure de drets (Creative Commons) o de creació pròpia

Projecció
Les filmacions es podran projectar en diversos espais al llarg de la durada del festival.
Els titulars del microrelat, els inscrits i els acreditats al festival podran demanar un màxim de 10 entrades per assistir a la
projecció.

Drets
La inscripció significa la cessió dels drets d’exhibició sense fins lucratius al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per
qualsevol espai, mitjà o plataforma de promoció turística que es consideri adient, dins i fora de les dates del festival i sense
limitació d’àmbit territorial.
Facultarà al Festival de Cinema de Girona - Handicapped per exhibir-ho als espais triats per dur a terme aquest passi de
filmacions i per a accions de promoció del festival.
La persona de contacte que fa la inscripció representa els titulars dels drets de la filmació inscrita, respon a la seva originalitat
i cedeix els drets al Patronat de Turisme Costa Brava Girona per ser exhibits al públic.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona no es responsabilitza si algun material utilitzat als treballs presentats deriva drets
d’autor.

Deliberació del jurat
El jurat està format per una presidenta i altres membres que sumen un nombre senar. En cas de fallar algú i el nombre sigui
parell, la presidenta del jurat podrà exercir el vot d’honor.
El jurat visiona els microrelats i es reuneix per deliberar.
Cada membre del jurat proposa candidatures a premi, es procedeix al debat i després a la votació per procedir al veredicte.
El resultat de la deliberació del jurat és secreta fins després d’haver donat els premis en el palmarès, excepte que no es digui
el contrarip.

Premis
El premi al MILLOR MICRORELAT DEL COSTA BRAVA INCLUSIVE MOBILE FILM pel seu guió, direcció i producció, és
recollit pel director, productor i guionista, o algú que els representi.
El premi consisteix en 500 € pel millor microrelat d’una experiència de turisme inclusiu a la Costa Brava i 500 € pel
millor microrelat d’una experiència de turisme inclusiu Pirineu de Girona.
Premi de Reconeixement pel millor microrelat filmat per nens fins a 16 anys que consisteix en una experiència turística
inclusiva al territori.
Si es considerés adient, es podria atorgar un accèssit.

Important
Els relats presentats i que no hagin guanyat no seran guardats.
La inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament.
Si per causes de força major s’hagués de modificar el reglament, es redactarien les modificacions i es publicarien novament.

