II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTS I DE FOTOGRAFIA BASES
1. DE QUÈ VA EL FESTIVAL?
Els curts i les fotograﬁes participants hauran de versar sobre alguna/es de les següents temàtiques:
◦ Seguretat del Pacient amb l’ús de medicaments.
◦ Medicalització de la Vida
◦ Desigualtats en salut

2. QUI HI POT PARTICIPAR?
Pot participar-hi qualsevol persona major de 18 anys, sigui de la nacionalitat que sigui.

3. QUANTS CURTS o FOTOGRAFIES ES PODEN PRESENTAR?
El número de curtmetratges o fotograﬁes que es poden presentar a concurs és il·limitat.

4. QUINES CONDICIONS HAN DE COMPLIR ELS CURTS PRESENTATS?
◦ Els curts duraran un màxim de 6 minuts sense comptar les caràtules oﬁcials d’inici i ﬁnal.
◦ La pel·lícula no pot haver guanyat anteriorment cap festival o certamen.
◦ Serà motiu de rebuig del curt la publicitat directa o indirecta de qualsevol casa comercial,
producte o servei.
◦ Els tres primers segons han de contenir la caràtula oﬁcial del concurs. Després hi ﬁgurarà
la caràtula amb el títol i director/s del curt, descarregables a www.polimercado.org
◦ Els tres últims segons del curt han de contenir la caràtula de tancament descarregable a
www.polimercado.org

5. EN QUIN IDIOMA ES POT PRESENTAR?
Els curts podran presentar-se en qualsevol idioma. En el cas que l’idioma no sigui castellà o anglès,
s’haurà d’insertar subtítols en qualsevol d’aquests dos idiomes. Per a facilitar la comprensió a
persones amb discapacitat auditiva el jurat valorarà positivament la presència de subtítols en castellà i/o anglès.

6. QUINES CONDICIONS HAN DE COMPLIR LES FOTOGRAFIES PRESENTADES?
◦ Les fotograﬁes han de tenir el format JPG.
◦ La mida de l’arxiu no ha de sobrepassar un màxim de 6 Megabytes (Mb).

7. COM PARTICIPAR-HI?
Per participar-hi simplement t’has de donar d’alta com a usuari a la nostra pàgina web (www.polimercado.org) i omplir el formulari d’inscripció que apareix a la secció ‘Festival’. En aquest formulari
hi hauràs d’indicar el teu nom, cognoms, telèfon i correu electrònic, a més del teu NIF (si ets espanyol), NIE (si ets extranger però resident a Espanya) o número de PASSAPORT (si ets extranger i no
resideixes a Espanya). Si el curt té varis directors, cadascun d’ells haurà d’indicar el seu NIF, NIE o
PASSAPORT. A més a més, s’haurà d’indicar el nom del curt i una breu sinopsis del mateix. Per a les
fotograﬁes s’haurà d’indicar el títol i l’autor d’aquestes. Els enviaments s’hauran de realitzar al
correu festival@polimedicado.org. (directament per les fotograﬁes i mitjançant www.wetransfer.com pels curts)

8. QUIN ÉS EL TERMINI?
Pots enviar la teva obra des del 15 d’abril ﬁns el 15 de setembre de 2014 a las 24 hores. Un cop
ﬁnalitzi el termini de recepció, el sistema estarà obert dues setmanes més per permetre votacions
per part del públic general. Després es procedirà al recompte de vots per designar el premi del
públic i el jurat es reunirà per decidir el premi del jurat i accèssit. Els guardons s’entregaran al mes
de novembre de 2014.

9. PREMIS:
◦
◦
◦
◦
◦

Primer premi 1500€
Premi del públic 1000€
Tercer premi 500€
Premi a la millor fotograﬁa 250€
Premi a la millor fotograﬁa 250€ (públic)

10. DECISIÓ DEL JURAT:
La desició del jurat es farà publica a la cerimònia ﬁnal d’entrega dels premis que es celebrarà a
Plasencia al mes de novembre de 2014. Si el jurat decidís que no s’han presentat obres amb la
qualitat suﬁcient, els premis podrien quedar deserts. La selecció dels guanyadors serà a discreció
absoluta del jurat i la seva decisió serà deﬁnitiva i inapel·lable.

LEGAL.
El/els autor/s, pel fet de participar al festival, cedeix/en de forma gratuïta i voluntària la titularitat
de l’obra al Laboratorio de Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud. En qualsevol cas,
aquestes obres quedaran protegides sota llicència creative commons 3.0 Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa).
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