FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE L’ELIANA
Aquestes bases de participació són una adaptació de les bases originals de la secció 72Hores del Festival l’Eliana Cinema on els equips inscrits tenen tres dies per a elaborar i
entregar un curtmetratge basat en una localització sortejada per a cada equip i un mateix
objecte per a tots ells que forma part del guió.

FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE L’ELIANA
SECCIÓ “CINEMA A L’ESCOLA”
La duració del curtmetratge serà de 5 minuts màxim, títols i crèdits
inclosos.
En el film haurà d'aparéixer com a element del guió el següent
objecte: Una PINTA.
Podrà participar l'alumnat que es trobe cursant l'ESO, batxillerat o
cicles formatius
Els curtmetratges presentats podran estar gravats amb qualsevol
dispositiu d'enregistrament: càmera de telèfon mòbil, càmera
fotogràfica digital, càmera d'acció, tauleta, càmera de vídeo etc,
podent després editar-se amb eines externes.
La temàtica del curt serà lliure, triada pel Centre o equip, així com el
seu format i gènere (animació, documental, videoclip, ficció, etc.).
Cada Centre podrà realitzar un o més curts, però seleccionarà
únicament UN com a representant.
Aquests curtmetratges seleccionats com REPRESENTANTS de cada
Centre, obtindran un esment per part del festival i la Regidoria
d'Educació.
El termini de lliurament de totes les obres realitzades finalitzarà el
30 d'Abril de 2022 (fins a les 23:59h).
Cada curtmetratge s'entregarà en format digital (mp4, mov, etc.) i
sense superar els 2gb cadascun.
Es podran enviar usant plataformes d'enviament com Wetransfer o
similars al correu lelianacinema.films@gmail.com o entregar a
l’otganització en un dispositiu USB.
Tots aquells curtmetratges que no estiguen presentats en una de
les llengües oficials de la Comunitat Valenciana hauran d'adjuntar
un arxiu a part (format srt) amb els diàlegs subtitulats en una de les
dues llengües oficials de la C.V capaç de reproduir-se
simultàniament.
Els autors de les obres cedeixen a l'Organització del concurs els
drets d'explotació d'aquestes, consistents en la reproducció i
exhibició del curtmetratge dins del marc general d'aquest concurs
en qualsevol de les seues edicions, així com per a fins de publicitat
o promoció d'aquest, els quals s'exercitaran sempre amb el
reconeixement de la seua condició d'autor.

L’ELIANA CINEMA
VI EDICIÓ
L'Eliana Cinema és un
festival de
curtmetratges creat per
l'Associació Cultural
LeCinema, de l'Eliana, el
propòsit de la qual és
potenciar les aptituds
artístiques i creatives de
la joventut a través de
l'audiovisual com mig
d'expressió.
Després del transcurs
de diverses edicions i
diferents seccions en
l'àmbit d'aquest,
apostem per integrar
aquesta secció especial
per als centres
d'ensenyament, on
l'alumnat pot començar
a participar en el nostre
concurs i potser
descobrir una nova
vocació com a cineasta
o creador de continguts
audiovisuals, tan
demandats en aquesta
època.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
LECINEMA.
C/Romeral nº 17- 46183
L’Eliana – Valencia.
CONTACTES:
Sofía Gallo: 610 36 10 98
Janto Gil: 678 57 80 17
lelianacinema@gmail.com
https://lelianacinema.es

En cap cas s'acceptaran a concurs curts que no respecten els drets humans o els valors
democràtics, o que tinguen continguts ofensius o irrespectuosos cap a persones o col·lectius.
Els concursants es responsabilitzen que no existisquen drets en tercers per l'ús de peces musicals
en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones que apareguen en
elles i hauran de complir el que s'estableix per la llei de propietat intel·lectual, eximint a
l'Organització de qualsevol mena de responsabilitat.
De conformitat amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (*RGPD 2016/679 del
Parlament Europeu) i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, les dades personals dels participants en el Concurs no seran usats per a un altre fi
que la gestió d'aquest concurs ni seran cedits a tercers sense el seu previ consentiment.
El dia 10 de setembre, dissabte, es projectaran TOTS els treballs realitzats i entregats pels centre
perquè participants, resta d'alumnat i públic en general puguen visualitzar tots els curtmetratges
realitzats. Aqueix dia es votarà el premi del públic.
El dia de la Gala de lliurament de premis del Festival (17 de setembre) s'entregarà un Esment
Especial a cadascun dels curts seleccionats per cada Centre i es projectarà el curtmetratge
seleccionat pel Jurat Oficial al costat dels guanyadors del primer premi de La Secció 72 HORES i
el curtmetratge guanyador del premi del públic de la Secció 72 HORES.

lelianacinema.es

