L’ELIANA CINEMA

BASES DE PARTICIPACIÓ
V EDICIÓ - 2021
Del 10 de setembre al 25 de setembre de 2021

El festival Internacional de Curtmetratges L'Eliana Cinema V Edició se
celebrarà del 10 de setembre al 25 de setembre de 2021 a L'Eliana
(València-Espanya) i tindrà les següents bases de participació:

SECCIÓ 72 HORES
REQUISITS, PREMIS I INSCRIPCIÓ

-Aquesta secció consisteix en la realització d'un curtmetratge durant el cap de setmana
del 10 DE SETEMBRE al 12 DE SETEMBRE DE 2021.
Els participants tindran 3 dies (72 h.) per a escriure el guió, gravar, editar i entregar un
curtmetratge que no supere els 5 minuts de duració, crèdits i títol inclosos.
-El film serà realitzat a L'Eliana en una localització assignada per sorteig i amb un
objecte proporcionat per l'organització del Festival. L'objecte serà el mateix per a tots
els equips.

REQUISITS
- Els directors o propietaris del curtmetratge hauran d'assumir totes les
responsabilitats del material presentat, comprometent-se al fet que, en cap cas, viole
la normativa de drets d'autor. En cas de no complir amb aquest requisit l'organització
descartarà el curtmetratge.
-L'organització convocarà als diferents equips el divendres 10 de setembre de 2021 a
les 11:00h per a realitzar el sorteig de localitzacions. (Es comunicarà lloc)
-El termini màxim per a entregar els curtmetratges serà el dia 13 de setembre just
després de transcorregudes 72 hores des de el sorteig de localitzacions.
-Cada equip participant haurà d'entregar 1 còpia del treball realitzat en format digital
(MP4, .mov, etc) sense superar els 2 GB de pes.
-El lliurament es podrà fer a través de lelianacinema.films@gmail.com o a
l'organització en suport USB.
-Tots aquells curtmetratges que no estiguen en una de les llengües oficials de la
Comunitat Valenciana hauran d'adjuntar un arxiu a part (format .SRT) amb tots els
diàlegs subtitulats en una de les dues llengües oficials de la C.V. (valencià/castellà)
capaç d'efectuar reproducció simultània.
-Els equips participants hauran d'aportar tot el material i infraestructura necessària per
a realització del film.
- L'organització no efectuarà cap pagament al director/a o productora per projectar la
seua obra en el festival, així com tampoc ho farà per drets d'exhibició del material amb
finalitats promocionals.

-Així mateix, els autors de les obres participants donen el seu permís a l'organització
del festival per a projectar les seues obres en futures edicions del festival.
L'organització es compromet a projectar-les exclusivament dins de l'àmbit del festival
amb finalitats promocionals.
-Si, per raons externes a l'organització, el festival variara les seues dates, espais o no
arribara a celebrar-se, l'organització ho farà saber a tots els participants amb la
màxima antelació possible.

INSCRIPCIÓ
-Podran participar en aquest concurs totes les persones físiques o jurídiques que ho
desitgen, siga com siga el seu domicili físic o ﬁscal, sense necessitat d'estar inscrites en
territori espanyol.

- El termini s'obrirà amb la publicació d'aquestes bases i finalitzarà el 7 de
setembre de 2021 a les 23:59h.
-La inscripció es realitzarà a través del correu lelianacinema.films@gmail.com en els
terminis establits.
-Cada sol·licitant haurà d'assignar un nom al seu equip i adjuntar el full d'inscripció
completat.
-El cost de la inscripció serà de 5 € per equip que s'abonaran a través del compte:
ES89 3159 0056 1325 5838 4323 (Caixa Popular). Amb la inscripció s'adjuntarà també
el comprovant bancari de transferència.

PREMIS
L'Eliana Cinema estableix tres premis en metàl·lic.
-Un jurat professional serà l'encarregat del dictamen final, el qual serà inapel·lable. Els
noms i CV del jurat seran fets públics a través de les xarxes socials del Festival.
(Facebook, web…)
– 1r premi, 800 € i Espiral Daurada + diploma acreditatiu.
– 2n premi, 400 € + diploma acreditatiu
– 3er. premi, 200 € + diploma acreditatiu.
-Hi haurà també premi del públic i esments a millor interpretació, millor guió i millor
fotografia.

-Premi especial al millor film sobre diversitat sexual atorgat per l'associació local LGTBI
“Marietes”
-Els autors/es dels curtmetratges premiats amb *quantia econòmica hauran d'aportar
les dades bancàries a l'organització del festival per a l'ingrés de la quantitat
corresponent.
-Les obres guanyadores d'aquest concurs estan obligades a exhibir en tota la seua
publicitat la llegenda i logotips que subministre l'organització del festival.
-Totes les obres presentades (excepte les que no s'atinguen a les bases) seran
projectades divendres 24 de setembre per a visionat del jurat i del públic. (S'indicarà
lloc i hora)
- Dissabte 25 de setembre es farà públic el dictamen del jurat i s'atorgaran els premis
en el transcurs de la Gran Gala Final. (S'indicarà lloc i hora)
Els equips guanyadors (o representants) hauran de ser presents en la Gala de lliurament de
premis el dia 25 de setembre. Si per circumstàncies de força major algun no poguera
personar-se haurà de comunicar-ho a l'organització del Festival, presentar un justificant per
la seua absència i designar una persona que actue en el seu nom.
Si l'equip guanyador no haguera realitzat cap d'aquestes accions, el curtmetratge serà
reconegut com a guanyador del concurs, però no rebrà el premi en metàl·lic.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
-La inscripció a aquest concurs implica l'acceptació i compliment de totes les bases.
*La quantia econòmica està subjecta a les retencions establides per la llei vigent, que seran deduïdes
al lliurament del premi.

