V MOSTRA CURTS DE MOSCATELL
L’Associació Cultural Amics de Teulada convoca la V
Mostra de curtmetratges ‘Curts de Moscatell’ que es
regirà d’acord amb les següents BASES
1. PODRAN PARTICIPAR totes les persones
realitzadores, productores i/o realitzadores
que
presenten
la
fulla
d’inscripció
complimentada, amb
un màxim de 2
curtmetratges per autor.
2. CARACTERÍSTIQUES DELS CURTMETRATGES:
2.1 Duració no superior a 20 minuts
2.2
2.3

2.4

2.5

(amb els crèdits inclosos)
Realització no anterior a 2019.
S’accepta qualsevol tipus de
gènere:
documental,
ficció,
animació...
El format de presentació haurà de
ser en DVD, Blu-Ray o presentat
per internet en la plataforma
www.clickforfestivals.com/curtsdem
oscatell
La llengua utilitzada en els curts
haurà de ser en valencià o castellà.
Si es presenten en un altre idioma
el treball haurà de ser subtitulat.

3. L’EXHIBICIÓ de les obres seleccionades serà els dies 19,20, i
21 d’agost. Els premis s’entregaran al mes d’octubre.
4. PREMIS. Els treballs s’hauran de presentar obligatòriament a
una de les 4 categories següents, que s’haurà d’especificar en
la fulla d’inscripció:
4.1 Temàtica relacionada amb el món del raïm de
moscatell (història, arquitectura, paisatge, cultura..).
1.000 euros. (Ajuntament de Teulada)
4.2 Temàtica lliure.
300 euros. (Bodega Coop. Sant Vicent Ferrer)
4.3 Millor curt en valencià. (Els treballs presentats hauran de
tenir un percentatge majoritari en valencià o en qualsevol altra
modalitat del català)

250 euros. (Associació Cultural Amics de Teulada)
4.4 ‘Un pas avant per la igualtat’. Premi per als treballs de
temàtica vinculada a la promoció de la igualtat entre
sexes.
300 euros. (Àrea igualtat Ajuntament Teulada)
4.5 Premi del públic.
150 euros (Associació CulturalAmics deTeulada)
Els autor i autores premiades estaran obligats a signar el rebut
corresponent com a condició prèvia per a rebre la quantitat que els
corresponga.

5. INSCRIPCIÓ. El termini acaba el 30 de juny de 2020.
• Aquest termini s’avançarà en el moment en què siga
inscrit el curt número 250. Aleshores es tancarà dos
dies després d’eixa data, sent acceptats els curts amb
segell de correus/missatgeria o per inscripció per
www.clickforfestivals.com que demostre que han
sigut enviats en eixe nou termini.

• El dia de la inscripció núm. 200 s’anunciaràa la pàgina
web www.curtsdemoscatell.es i començarà a comptar
el termini de dos dies a partir del dia següent.
• FITXA DE LA MOSTRA DEGUDAMENT EMPLENADA,
(o altra fitxa amb les mateixes dades) amb:
• DADES DE L’OBRA: Títol, director/a (nom, cognoms i
DNI), gènere, format original, any de producció, lloc de
producció, data d’estrena, minutatge.
• DADES DEL PARTICIPANT: Nom, cognoms i DNI,
funció del participant (director/a, realitzador/a,
productor/a), adreça de contacte on s’enviarà un
certificat en cas de ser seleccionat o premiat (carrer,
núm., localitat, província i CP), telèfon de contacte,
correu electrònic.
• Data i signatura acceptant les bases.
• Fotocòpia del DNI, passaport i/o permís de
residència del o de la participant.
• Dues còpies en el format previst en l’apartat 2.5
d’aquestes bases de l’obra, clarament retolat amb el
títol de l’obra.
CD-DVD amb fotogrames dels treballs presentats,
degudament retolats, per a la promoció de la mostra.
• L’organització es reserva el dret de rebutjar una obra
per mala qualitat de la còpia, així com sol·licitar als
seus autors o autores una nova còpia pera la seua
exhibició.
• El material d’inscripció s’ha de remetre a una de les
següents adreces:
a) Associació Cultural Amics de Teulada.
Mostra Curts de Moscatell
Apartat correus 43. 03725 Teulada
b) www.clickforfestivals.com/curtsdemoscatell

6. UN JURAT, format per experts i designat per l’organització
seleccionarà aquells treballs que considere més apropiats per a
la secció oficial i per accedir als premis.

7. En la data que oportunament s’anunciarà, es faran públics els
treballs seleccionats i es comunicarà per correu electrònic a
tots aquells que s’hagen inscrit a la mostra.
8. LES DECISIONS DEL JURAT SERAN INAPEL·LABLES
9. Els participants són responsables que les obres presentades
no afecten els drets d’autor de tercers i exclouen a
l’organització de la mostra de qualsevol responsabilitat legal.
Els curts seleccionats i els guardonats cedeixen els drets
d’exhibició per a activitats de la mostra sense dret a
contraprestació econòmica alguna. Seran avisats per correu
electrònic del dia i motiu de la projecció.
Tots els participants, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament
les presents bases, així com la interpretació o resolució per
l’organització de qualsevol problema que puga sorgir.
Informació.
amicsdeteulada@gmail.com
www.curtsdemoscatell.es

ACAT
Associació Cultural Amics Teulada
Patrocinen

Col·laboren

