1. WHAT ARE THE ISSUES OF THE FESTIVAL?

◦
◦
◦ Desigualdades en Salud.

2. WHO CAN PARTICIPATE?
Anyone over 18 years old.

3. HOW MANY SHORT FILMS or PHOTOS CAN BE SUBMITTED?
Unlimited.

4. WHAT ARE THE CONDITIONS FOR THE SHORT FILMS?
◦ The short ﬁlm should last a maximum of 6 minutes, excluding the oﬃcial start and end
◦
◦
◦
◦

rejected.
dicado.org.
from www.polimedicado.org

5. WHAT LANGUAGE CAN YOU SUBMIT YOUR SHORT FILMS IN?

6. WHAT CONDITIONS MUST BE MET BY CONTENDING PHOTOS?
◦ The photographs must be in JPG format.
◦ The weight of the ﬁle must not exceed a maximum of 6 Megabytes ( Mb ).

7. HOW TO PARTICIPATE?

(www.polimedicado.org). In this form, you must provide your name, phone and email address,
along with your NIF (if you are Spanish), NIE (if you are a foreigner but living in Spain) or passport
number (if you are a foreigner and you do not live in Spain). If the short ﬁlm has several directors,
each shall state his NIF, NIE or Passport. You must also indicate the name of the short ﬁlm and a
by www.wetransfer.com for short ﬁlms)

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS E I DE FOTOGRAFIA
REGULAMENTO
1.1. QUAL
TEMA
FESTIVAL?
WHATOARE
THEDO
ISSUES
OF THE FESTIVAL?
As curtas-metragens e fotograﬁas submetidas deverão incidir sobre alguma(s) das seguintes temá
ticas:
a.◦ Segurança do paciente no uso de medicamentos
b.◦ Medicalização da vida
c.◦ Desigualdades
Desigualdadesen
emSalud.
saúde

2.2.QUEM
PODEPARTICIPATE?
PARTICIPAR?
WHO CAN
Pode
participar
pessoa com mais de 18 anos de idade, independentemente da sua nacioAnyone
over 18qualquer
years old.
nalidade.

3. HOW MANY SHORT FILMS or PHOTOS CAN BE SUBMITTED?
3. QUANTAS CURTAS-METRAGENS OU FOTOGRAFIAS PODEM SER SUBMETIDAS?
Unlimited.
O número de curtas-metragens ou fotograﬁas que podem ser apresentadas a concurso é ilimitado

4. WHAT ARE THE CONDITIONS FOR THE SHORT FILMS?
4. QUE REQUISITOS DEVEM SER OBSERVADOS PELAS CURTAS-METRAGENS APRESENTADAS?
◦ The short ﬁlm should last a maximum of 6 minutes, excluding the oﬃcial start and end
a. O ﬁlme terá uma duração máxima de 6 minutos, excluindo os símbolos oﬁciais de aber
◦ tura e encerramento.
b.◦ O ﬁlme não pode ter ganho previamente nenhum festival ou evento.
c. Será
motivo de não aceitação do ﬁlme a presença de publicidade, directa ou indirecta, a
rejected.
qualquer
empresa, bem ou serviço.
◦
d. Nos três primeiros segundos do ﬁlme deverá ser exibido o símbolo oﬁcial de abertura,
seguido
de capa com indicação do título e diretor(es) (disponíveis para download em
dicado.org.
www.polimedicado.org).
◦
e. Nos
últimos segundos do ﬁlme deverá ser exibido o símbolo oﬁcial de encerramento
from3www.polimedicado.org
(disponível para download em www.polimedicado.org).

5. WHAT LANGUAGE CAN YOU SUBMIT YOUR SHORT FILMS IN?
5. QUAL O IDIOMA DAS CURTAS-METRAGENS A SUBMETER?
As curtas-metragens podem ser apresentadas em qualquer idioma. Caso o idioma não seja Inglês
nem Castelhano, deverão ser inseridas legendas em qualquer um destes dois idiomas. Em todo o
caso, de modo a facilitar a compreensão das curtas-metragens por pes
soas
com deﬁciência
auditiva,
júriMET
valorizará
a inclusão de
legendas em Inglês ou Castelhano.
6. WHAT
CONDITIONS
MUSToBE
BY CONTENDING
PHOTOS?

6. QUE REQUISITOS
DEVEM
SERbe
OBSERVADOS
PELAS FOTOGRAFIAS APRESENTADAS?
◦ The photographs
must
in JPG format.
◦ The weight of the ﬁle must not exceed a maximum of 6 Megabytes ( Mb ).
a. As fotograﬁas devem ser submetidas em formato JPG .
b. TO
O peso
do arquivo não deve exceder um máximo de 6 Megabytes (Mb).
7. HOW
PARTICIPATE?
7. COMO PARTICIPAR?
Para
participar basta que seIninscreva
como
na nossayour
página
webphone
(www.polimedicado.org)
(www.polimedicado.org).
this form,
youusuário
must provide
name,
and email address,
ealong
preencha
o
formulário
de
inscrição
que
aparece
na
respectiva
secção
“Festival”.
with your NIF (if you are Spanish), NIE (if you are a foreigner but living in Spain) or passport
Neste
formulário
deve
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seuyou
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juntamente
com odirectors,
seu NIF
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do not
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You must
also indicate
the name
the short
ﬁlm and a
te (se é de outra nacionalidade e não reside em Espanha). Se a curta-metragem for da autoria de
vários diretores, cada um destes deverá indicar o respectivo NIF , NIE ou número de passaporte.
Deverá
igualmente indicarforo short
nomeﬁlms)
da curta-metragem e uma breve sinopse da mesma. Para as
by www.wetransfer.com

fotograﬁas deverá indicar o respectivo título e autor. As obras devem ser submetidas através de
envio por correio electrónico para festival@polimedicado.org (directamente para as fotograﬁas e
através de www.wetransfer.com para as curtas-metragens).

8. QUAL É O PRAZO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS?
Pode enviar o seu trabalho de 15 de abril até às 24:00 de 15 de setembro de 2014. Uma vez terminado o prazo para a receção dos trabalhos, o sistema permanecerá aberto por mais duas semanas
para permitir a votação do público. Em seguida, proceder-se-á à contagem dos votos para
atribuição dos prémios do público e o júri reunirá para eleger os vencedores dos primeiro (prémio
do júri) e terceiro prémio e do prémio de Melhor Fotograﬁa. Os prémios serão entregues em
novembro de 2014

9. PRÉMIOS:
a. Primeiro prémio 1500 €
b. Prémio do público 1000 €
c. Terceiro prémio 500 €
d. Prémio de Melhor Fotograﬁa 250 €
e. Prémio de Melhor Fotograﬁa (público) 250 €

DECISÃO DO JÚRI:
A decisão do júri será anunciada na cerimónia de entrega de prémios, que terá lugar em Plasencia,
em novembro de 2014. O júri reserva-se ao direito de não atribuir os prémios anunciados caso
considere que os trabalhos submetidos não apresentam qualidade suﬁciente. A selecção dos
vencedores dependerá exclusivamente do critério do júri e a sua decisão será deﬁnitiva e inapelável.

LEGAL.
O(s) autor(s), através da participação no festival, cede(m) voluntaria, livre e gratuitamente a
propriedade da(s) obra(s) ao Laboratório de Práticas Inovadoras em Polimedicação e Saúde . Em
qualquer caso, as obras permanecerão protegidas sob licença Creative Commons 3.0 Atribuição NãoComercial - CompartilhaIgual (by-nc-sa).
Organiza:

Laboratorio de Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud

Colaboran:

Médicos del Mundo

Universidad de Extremadura

Caja de Extremadura

