VII FESTIVAL DE CURTMETRATGES
“DULCINEA CURTS” - 2018
Bases del concurs
1. PARTICIPANTS
Podran participar totes les entitats espanyoles constituïdes legalment, que tinguin
com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida de les persones amb
problemes de salut mental.
Cada entitat podrà presentar un màxim de dos curtmetratges, no havent-los presentats
abans en aquest certamen.
2. REQUISITS
S’admeten curtmetratges de temàtica lliure, però tots han de ser obres de ficció. No
s’admeten documentals ni reportatges.
No s’admetran curtmetratges que mostrin imatges compromeses o de mal gust.
És indispensable la participació activa de persones amb problemes de salut
mental en el procés de creació del curtmetratge.
Els curtmetratges no podran durar més de 10 minuts (incloent-hi els crèdits).
S’admetran curtmetratges en qualsevol format de filmació, però hauran d’enviar-se en
suport digital (DVD) i l’exhibició serà digital.
S’admetran curtmetratges en qualsevol idioma oficial de l’estat. En cas de no ser en
castellà o català, hauran d’incloure subtítols incrustats.
3. INSCRIPCIONS
La inscripció serà gratuïta.
Els curtmetratges hauran d’enviar-se en un disc DVD, que només contingui l’obra (un
DVD per curtmetratge).
Els curtmetratges hauran d’enviar-se per correu certificat abans del 23 de febrer de
2018 a AFEMHOS:
Carrer Molí, 5-7, Baixos
(08906 – L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
Indicant en el sobre: “VII Festival de Curtmetratges – DulCINEa Curts”
Cada curtmetratges haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia del CIF de l’entitat i de
la Fitxa d’Inscripció degudament complimentada. Aquesta fitxa es pot sol·licitar a
l’organització a través del correu electrònic csroure@afemhos.org
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4. SELECCIÓ I EXHIBICIÓ
De tots els curtmetratges presentats, el jurat farà una selecció dels finalistes, que
seran exhibits en la “VII Festival de Curtmetratges – Dulcinea Curts”, que tindrà lloc el
divendres 27 d’abril de 2018 en el Auditori Barradas (Rambla Just Oliveras, 56; de
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona).
5. JURAT
El jurat estarà integrat per representants d’AFEMHOS, representants del col·lectiu de
persones amb problemes de salut mental, i per professionals de l’àmbit cinematogràfic.
El nom dels guanyadors del concurs es farà públic durant la celebració de
l’esdeveniment.
Durant l’esdeveniment, el públic assistent podrà votar els seus curtmetratges preferits
d’entre els exhibits. El curtmetratges més votat,el rebrà el “Premi del Públic”.
6. PREMIS
Primer premi del Jurat al Millor Curtmetratge: dotació econòmica, diploma i trofeu.
Segon premi del Jurat al Millor Curtmetratge: dotació econòmica, diploma i trofeu.
Premi del Públic al Millor Curtmetratge: diploma i trofeu.
7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases, així com de les
decisions de l’organització i jurats. Qualsevol qüestió no prevista a les bases, serà
resolta per l’organització del concurs.
Les entitats participants es responsabilitzaran de possibles reclamacions de drets de
tercers sobre els curtmetratges presentats.
Tots els curtmetratges presentats a concurs, siguin o no seleccionats per a la seva
exhibició, passaran a formar part del fons videogràfic de l’organització, reservant-se
aquesta el dret de poder-los exhibir en qualsevol medi de comunicació per a la seva
difusió.
L’organització es compromet i obliga a que les dades de caràcter personal pertanyents
al fitxer de dades dels participants seran tractades conforme l’article 12 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD).
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Fitxa d’inscripció
DADES DE L’ENTITAT

NOM DE L’ENTITAT
ADREÇA
TELÈFON
E-MAIL
PERSONA DE CONTACTE

Breu descripció de l’entitat

DADES DEL CURTMETRATGE
TÍTOL DEL CURTMETRATGE
FORMAT DE FILMACIÓ
SINOPSI
DURADA (incloent-hi crèdits)
FITXA ARTÍSTICA

FITXA TÈCNICA
¿De quina manera han
participat les persones amb
problemes de salut mental en
aquest curtmetratge?

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en
aquesta fitxa s’incorporaran a un fitxer propietat d’AFEMHOS amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. En el referit al tractament i
ús d’aquestes dades de caràcter personal, li recordem que en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a AFEMHOS (C/ Molí, 5-7, Bxs. 08906 – L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

