BASES DEL CONCURS POSA’T A LA NOSTRA PELL

1. Característiques de les obres i suport tècnic:
 Cada entitat participant aportarà un curtmetratge sobre un tipus de diversitat
funcional que li haurà estat assignada un cop feta la inscripció. Aquest
curtmetratge haurà de reflectir el tema del concurs d’enguany.
 La temàtica d’aquest any serà: EL DIA A DIA D’UNA PERSONA AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL.
 S’admetran tots tipus de gèneres.
 La durada màxima de cada curtmetratge serà de 12 minuts. No s’admetran a
concurs aquells que no s’ajustin al temps establert.
 L’únic format admès serà el DVD. Aquest haurà d’anar acompanyat d’una
sinopsis.
 El lliurament dels curts participants s’haurà de fer mitjançant un sobre que
inclogui el següent:
 DVD del curtmetratge que es presenta indicant el nom d’aquest al mateix DVD.
 Un sobre tancat que contingui el títol del curt a fora del sobre i les següents
dades a l’interior:
o Entitat / recurs que presenta el curtmetratge
o Persona de contacte
o Telèfon de contacte
o Correu electrònic de contacte
 Podrà participar al concurs qualsevol entitat dedicada a l’atenció a persones
amb diversitat funcional.
 Es prioritzarà el missatge front la qualitat tècnica del curtmetratge.
 Es valorarà positivament la subtitulació dels curtmetratges.

2. Participació:
 El concurs és obert a qualsevol persona amb diversitat funcional o entitats que
es dediquin a la seva atenció.
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3. Inscripció i lliurament de les obres:
 La inscripció al concurs es farà via correu electrònic a:
trencarestigma@arep.cat
 Un cop realitzada la inscripció l’entitat es compromet a participar al concurs.
 Una setmana després de realitzar la inscripció l’ entitat rebrà via correu
electrònic el tipus de diversitat funcional que li hagi sigut assignada.
 El DVD s’haurà de lliurar o enviar a la següent adreça:
Comissió Trencar Estigma
Passeig Maragall, 124.
08027 Barcelona.
 És permès el lliurament de més d’un treball per entitat.

4. Dates:
 La data límit per a la inscripció al concurs serà el dia 17 de Juliol del 2015.
 La data límit per enviar els curtmetratges serà el dia 5 de Novembre del 2015.
 El lliurament de premis es realitzarà el dia 18 de Desembre del 2015 a
Barcelona, es confirmarà el lloc i l’hora a través d’una invitació formal.

5. Premis:
Hi hauran els següents premis.
 Premi del jurat: Curs d’iniciació a la tècnica audiovisual.
 Premi del públic: Curs d’iniciació a la tècnica audiovisual.
 Premi a la millor actriu: Àpat per dues persones en un restaurant de la
ciutat de Barcelona.
 Premi al millor actor: Àpat per dues persones en un restaurant de la
ciutat de Barcelona.
 Novetat 4ª Edició!! Premi al millor curt en català: Lot de productes
ecològics catalans.

