CONCURS JOVE DE CURTMETRATGES: Jo dic PROU!

Concurs de curtmetratges fets per joves, amb motiu
del Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència sobre les Dones 2019
TERMINI DE PRESENTACIÓ: FINS AL 17 DE
NOVEMBRE DE 2019

BASES
PARTICIPACIÓ
Hi pot participar qualsevol jove, fins a 30 anys d’edat, que hagi nascut, estudiï o
resideixi a Menorca.
CONDICIONS TÈCNIQUES
Els curtmetratges poden estar gravats amb un mòbil (en format horitzontal o
panoràmic) o càmera fotogràfica. Han de ser originals i inèdits. Per tant, no poden
haver estat guardonats anteriorment.
L'extensió no pot superar, en cap cas, els 2 minuts. Cada concursant pot presentar al
concurs dues obres, com a màxim, que han de reflectir els objectius del concurs. Poden
ser en format MP4, MOV o AVI.
En el curt, hi ha de constar:
-

El títol
Una frase escrita o subtitulada, que faci referència al missatge

Es valorarà la riquesa del missatge i l’originalitat a l’hora d’exposar el tema i de fer
propostes de superació.
OBJECTIUS DEL CONCURS
Els curts poden incloure aspectes com:
▪
▪
▪

Visibilització de formes invisibles d’agressions sexistes en contextos festius
Identificació de conductes i agressions sexistes en contextos d’oci
Presentació de possibles respostes davant aquestes situacions

PARTICIPANTS
Hi pot participar qualsevol persona que hagi nascut, estudiï o resideixi a Menorca.
S’estableixen dues categories:
•
•

Categoria A: joves fins a 18 anys
Categoria B: joves de 18 a 30 anys

PRESENTACIÓ
1. Presencialment. A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, en el suport
que es consideri oportú (llapis de memòria o CD/DVD), en horari de dilluns a divendres,
de 8.00 a 14.00 hores.
2. En línia. Enviant l’enllaç de WeTransfer a l’adreça electrònica igualtat@ajmao.org.
Juntament amb l’entrega, s’haurà d’emplenar un petit formulari, on hauran de constar
les següents dades:
•
•
•
•

nom i llinatges (si el curt es presenta en grup, nom i llinatges de cada una de les
persones que el formen)
data de naixement
telèfon de contacte
títol del curt

S’adjunta un model, que també es pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament,
www.ajmao.org.
TERMINI D’ADMISSIÓ
A partir de la data de publicació d’aquestes bases i fins al 17 de novembre de 2019, a
les 23.00 hores.
JURAT
Estarà format per quatre persones expertes en producció audiovisual, que analitzaran i
qualificaran les obres finalistes.
Finalment, aquest òrgan emetrà el seu veredicte. Si considera que cap de les obres
presentades té prou qualitat, podrà declarar desert el concurs.
VEREDICTE
El veredicte es farà públic durant l’acte de sensibilització del Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebrarà a les 12.00 hores del
24 de novembre de 2019, al carrer de ses Moreres. Posteriorment, serà publicat a la
pàgina web de l’Ajuntament.

REPRODUCCIÓ PÚBLICA
L’Ajuntament podrà emprar els curtmetratges que hagin estat seleccionats pel jurat per
fer-ne exposició pública o penjar-los a la web.
DOTACIÓ
El curtmetratge guanyador de la categoria A rebrà un val de 300 € per gastar en una
botiga d’informàtica. El de la categoria B rebrà un val de 700 €.
PROPIETAT DELS CURTS
El curtmetratge guardonat, així com els cinc primers seleccionats, passaran a ser
propietat de l’Ajuntament de Maó, que se'n reservarà el dret de publicació i d'utilització.
ALTRES OBSERVACIONS
L’Ajuntament de Maó no es fa responsable de possibles pèrdues, ni d'altres danys que
es puguin fer als curtmetratges. Els que no hagin estat seleccionats podran ser recollits
en un període de tres mesos, a comptar a partir del veredicte. Si no són recollits durant
aquest termini, s'eliminaran, sense atorgar cap dret a reclamació.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
L’ALCALDE,
Héctor Pons
Maó, octubre de 2019

ANNEX 1. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

CONCURS JOVE DE CURTMETRATGES 2019: Jo dic PROU!

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Nom i llinatges

DNI o NIE

Adreça electrònica

Telèfon:

Títol del curtmetratge

Durada

Sistema d’entrega: presencialment (indicau el lloc), WeTransfer....
Data d’entrega:

