


1. DE QUE VAI O FESTIVAL?

Os curtos e as fotografías participantes deberán versar sobre algunha/ás das seguintes temáticas:

 a. Seguridade do Paciente co uso de Medicamentos
 b. Medicalización da Vida
 c. Desigualdades en Saúde.

2. QUEN PODE PARTICIPAR?

Pode participar calquera persoa maior de 18 anos, sexa da nacionalidade que sexa.

3. CANTOS CURTOS ou FOTOGRAFÍAS PÓDENSE PRESENTAR?

O número de curtametraxes ou fotografías que se poden presentar a concurso é ilimitado.

4. QUE CONDICIÓNS DEBEN CUMPRIR OS CURTOS PRESENTADOS?

 a. Os curtos durarán un máximo de 6 minutos sen contar as portadas oficiais de inicio e   
     final.
 b. A película non puido gañar anteriormente ningún festival ou certame.
 c. Será motivo de rexeitamento do curto a publicidade directa ou indirecta de calquera casa  
     comercial, produto ou servizo.
 d. Os 3 primeiros segundos deben conter a portada oficial do concurso. Despois irá a porta- 
     da co título e director/é do curto, descargables en www.polimedicado.org
 e. Os 3 últimos segundos do curto deben conter a portada de peche descargable en   
     www.polimedicado.org

5. EN QUE IDIOMA SE PODE PRESENTAR?

Os curtos poderán presentarse en calquera idioma. No caso de que o idioma non sexa castelán ou 
inglés, deben inserirse subtítulos en calquera destes dous idiomas. Para facilitar a comprensión a 
persoas con minusvalidez auditiva o xurado valorará positivamente a presenza de subtítulos en 
castelán e inglés.

6. QUE CONDICIÓNS DEBEN CUMPRIR AS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS?

 a. As fotografías deben ter o formato JPG.
 b. O peso do arquivo non debe pasar dun máximo de 6 Megabytes (Mb).     

7. COMO PARTICIPAR?

Para participar só tes que darte de alta como usuario na nosa páxina (www.polimedicado.org) e 
encher o formulario de inscrición que aparece na sección 'Festival' da nosa páxina web. Neste 
formulario deberás indicar o teu nome, apelidos, teléfono e correo electrónico ademais do teu NIF 
(se es  español),NIE (se és estranxeiro pero residente en España) ou número de PASAPORTE (se es 
estranxeiro e non resides en España). Se o curto ten varios directores, cada un deles deberá indicar 
o seu NIF, NIE ou PASAPORTE. Ademais, deberá indicar o nome do curto e unha breve sinopse 
deste. Para as fotografías débese indicar o título e o autor. Os envíos debe realizarse  ao correo 
festival@polimedicado.org. (directamente para as fotografías e mediante www.wetransfer.com 
para os curtos)

CAL É O PRAZO?

Podes mandar os teus traballos dende o 15 de Abril ata o 15 de Setembro de 2014 ás 24 horas. 
Unha vez finalice o prazo de recepción, o sistema permanecerá aberto dúas semanas máis para 
permitir votacións por parte do público xeral. Despois procederase ao reconto de votos para desig-
nar o premio do público e o xurado reunirase para decidir o premio do xurado e accésit. Os galar-
dóns entregaranse no mes de Novembro de 2014.

PREMIOS: 

 a. Primeiro premio 1500 €
 b. Premio do público 1000 €
 c. Terceiro premio 500 €
 d. Premio á mellor Fotografía 250 €
 e. Premio á mellor Fotografía 250 € (Público)

FALLO DO XURADO: 

O fallo do xurado farase público na cerimonia final de entrega dos premios que se celebrará en 
Plasencia no mes de Novembro de 2014. Se a xuízo do Xurado non se tivesen presentado obras con 
calidade abondo, os premios poderían quedar desertos. A selección dos gañadores será a discre-
ción absoluta do xurado e o seu fallo será definitivo e inapelable.

LEGAL. 

O/os autor/é, polo feito de participar no festival, cede/nde forma gratuíta e voluntaria a titularida-
de da obra ao Laboratorio de Prácticas Innovadoras en Polimedicación e Saúde. En todo caso, as 
devanditas obras quedarán protexidas baixo licenza creativecommons 3.0 Recoñecemento - NoCo-
mercial - CompartirIgual (by-nc-sa).

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTOS E I DE FOTOGRAFÍA BASES



1. DE QUE VAI O FESTIVAL?

Os curtos e as fotografías participantes deberán versar sobre algunha/ás das seguintes temáticas:

 a. Seguridade do Paciente co uso de Medicamentos
 b. Medicalización da Vida
 c. Desigualdades en Saúde.

2. QUEN PODE PARTICIPAR?

Pode participar calquera persoa maior de 18 anos, sexa da nacionalidade que sexa.

3. CANTOS CURTOS ou FOTOGRAFÍAS PÓDENSE PRESENTAR?

O número de curtametraxes ou fotografías que se poden presentar a concurso é ilimitado.

4. QUE CONDICIÓNS DEBEN CUMPRIR OS CURTOS PRESENTADOS?

 a. Os curtos durarán un máximo de 6 minutos sen contar as portadas oficiais de inicio e   
     final.
 b. A película non puido gañar anteriormente ningún festival ou certame.
 c. Será motivo de rexeitamento do curto a publicidade directa ou indirecta de calquera casa  
     comercial, produto ou servizo.
 d. Os 3 primeiros segundos deben conter a portada oficial do concurso. Despois irá a porta- 
     da co título e director/é do curto, descargables en www.polimedicado.org
 e. Os 3 últimos segundos do curto deben conter a portada de peche descargable en   
     www.polimedicado.org

5. EN QUE IDIOMA SE PODE PRESENTAR?

Os curtos poderán presentarse en calquera idioma. No caso de que o idioma non sexa castelán ou 
inglés, deben inserirse subtítulos en calquera destes dous idiomas. Para facilitar a comprensión a 
persoas con minusvalidez auditiva o xurado valorará positivamente a presenza de subtítulos en 
castelán e inglés.

6. QUE CONDICIÓNS DEBEN CUMPRIR AS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS?

 a. As fotografías deben ter o formato JPG.
 b. O peso do arquivo non debe pasar dun máximo de 6 Megabytes (Mb).     

7. COMO PARTICIPAR?

Para participar só tes que darte de alta como usuario na nosa páxina (www.polimedicado.org) e 
encher o formulario de inscrición que aparece na sección 'Festival' da nosa páxina web. Neste 
formulario deberás indicar o teu nome, apelidos, teléfono e correo electrónico ademais do teu NIF 
(se es  español),NIE (se és estranxeiro pero residente en España) ou número de PASAPORTE (se es 
estranxeiro e non resides en España). Se o curto ten varios directores, cada un deles deberá indicar 
o seu NIF, NIE ou PASAPORTE. Ademais, deberá indicar o nome do curto e unha breve sinopse 
deste. Para as fotografías débese indicar o título e o autor. Os envíos debe realizarse  ao correo 
festival@polimedicado.org. (directamente para as fotografías e mediante www.wetransfer.com 
para os curtos)

CAL É O PRAZO?

Podes mandar os teus traballos dende o 15 de Abril ata o 15 de Setembro de 2014 ás 24 horas. 
Unha vez finalice o prazo de recepción, o sistema permanecerá aberto dúas semanas máis para 
permitir votacións por parte do público xeral. Despois procederase ao reconto de votos para desig-
nar o premio do público e o xurado reunirase para decidir o premio do xurado e accésit. Os galar-
dóns entregaranse no mes de Novembro de 2014.

PREMIOS: 

 a. Primeiro premio 1500 €
 b. Premio do público 1000 €
 c. Terceiro premio 500 €
 d. Premio á mellor Fotografía 250 €
 e. Premio á mellor Fotografía 250 € (Público)

FALLO DO XURADO: 

O fallo do xurado farase público na cerimonia final de entrega dos premios que se celebrará en 
Plasencia no mes de Novembro de 2014. Se a xuízo do Xurado non se tivesen presentado obras con 
calidade abondo, os premios poderían quedar desertos. A selección dos gañadores será a discre-
ción absoluta do xurado e o seu fallo será definitivo e inapelable.

LEGAL. 

O/os autor/é, polo feito de participar no festival, cede/nde forma gratuíta e voluntaria a titularida-
de da obra ao Laboratorio de Prácticas Innovadoras en Polimedicación e Saúde. En todo caso, as 
devanditas obras quedarán protexidas baixo licenza creativecommons 3.0 Recoñecemento - NoCo-
mercial - CompartirIgual (by-nc-sa).
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