1a edició
Concurs de curtmetratges 72h
PALOMITAS

DESCRIPCIÓ
Palomitas és un concurs de curtmetratges en el qual els participants han de produir en 72 hores
una peça audiovisual d’un màxim de cinc minuts, complint dues premisses establertes per
l’organització.

ORGANITZACIÓ
L’Escola d’Art i Disseny edRa, de Rubí, l’Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola edRa +e,
conjuntament amb l’associació ARKAM, celebren aquest any la seva primera edició.

DATES
Publicació de les premisses: La selecció de les premisses es farà a L’Escola d’Art i Disseny edRa,
de Rubí, i es publicaran a la seva web el mateix dia 20, a les 9 h del matí
Rodatge: Del 20 al 22 de març
Data i hora per lliurar les peces audiovisuals: 22 de març, a les 23.59 h
Gala i lliurament de premis: 28 de març de 2020, durant els premis ARKAM, al Teatre Municipal la
Sala, de Rubí
Visualització de totes les peces enviades a concurs: Dissabte 4 d’abril, al Centre Rubinenc
d’Alternatives Culturals (CRAC)

INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a qualsevol persona física. No s’admetran a concurs obres presentades
per membres del jurat o de l’organització.

REQUISITS DELS CURTMETRATGES
● La peça lliurada haurà d’integrar dues premisses, que seran designades pel professorat del
centre.
● La durada màxima dels curtmetratges serà de cinc minuts, zero segons i zero fotogrames,
inclosos els títols de crèdits (inicials i ﬁnals).
● Pel que fa a les característiques tècniques, els formats de lliurament acceptats són .avi .mov
i .mp4 amb codiﬁcació H.264 Standard HDTV 1080p i escala 16:9.
● El nom de l’arxiu ha de ser: “PALOMITAS1_títol del curt”.
● Els títols de crèdit inicials són el nom del curtmetratge. Els títols de crèdit finals han d’incloure el
logotip del concurs, que trobareu a la pàgina web de l’Escola edRa.

AUTORIA, PROPIETAT, LLICÈNCIES I CONTINGUTS
● L’organització es reserva el dret de retirar qualsevol treball presentat al concurs per continguts
ofensius o inadequats.

● Els participants són els únics responsables del seu treball i de tot allò que hi incloguin.
L’organització no s’até a les responsabilitats legals.
● Els/les autors/res, pel fet de participar en el concurs, cedeixen de forma gratuïta els drets de
comunicació pública i reproducció sense ànim de lucre.

CONDICIONS DE LLIURAMENT
El lliurament s’efectuarà a través de WeTransfer. El representant del grup haurà d’enviar:
● Un correu electrònic a palomitas@artedra.net amb l’enllaç per descarregar el curtmetratge.
● La butlleta omplerta que trobareu al final d’aquest document en format PDF.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Tots els curtmetratges rebuts que compleixin les condicions d’inscripció i els requisits de lliurament
prèviament esmentats, entraran en la fase de concurs.
D’entre aquestes peces, l’organització farà la selecció de tres finalistes, que es projectaran durant la
gala dels segons premis ARKAM, el 28 de març al Teatre Municipal La Sala, de Rubí, a les 21 hores.
El curtmetratge guanyador serà escollit per un jurat format pels seleccionadors dels curtmetratges
que passen a la fase de concurs del Festival Internacional de Curtmetratges de Terror, Fantàstic i
Freak, de Rubí (INFEST).
La selecció dels tres finalistes es farà atenent a criteris que valoraran la integració de les premisses,
la qualitat d’imatge i so, l’adequació del muntatge, la interpretació i el guió.

PREMI
L’Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola edRa +e proporcionarà els següents premis als
guanyadors i finalistes:
● 1er premi, accessori estabilitzador per a mòbil.
● 2n i 3er premi, dues entrades per anar al cinema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ
Concurs de Curmetratge PALOMITAS. 1a edició.
Títol del CURTMETRATGE

Nom i cognoms dels integrants del grup

El nom i contacte (telèfon i email) del representant del grup haurà d’aparèixer primer.

