REGLES DEL CONCURS DE CURTMETRATGES "TOTS SOM MIGRANTS"
ART 1
Del projecte europeu "MOVIE" va sorgir la idea del Concurs per a la realització
de curtmetratges titulat "Tots som migrants". El projecte respon a les prioritats
establertes de la Unió Europea i té l'objectiu de sensibilitzar sobre la qüestió
migratòria a través del desenvolupament d'activitats basades en l'art
cinematogràfic.
El Concurs proposa la presentació i promoció de pel·lícules i vídeos que
aborden els temes d'immigració i integració entre persones, famílies,
poblacions de cultures deferents en el marc del Festival du Film de Vébron que
es realitzarà a França del 17 al 21 de juliol de 2018 .
El Concurs destaca una especial atenció al cinema emergent, joves cineastes i
autors independents.

ART 2
L'admissió a la Competència és inqüestionablement decidida per l'Ajuntament
de Vébron amb la col·laboració d'una Comissió de Selecció. Les obres per a la
selecció s'han d'enviar abans del 20 de juny de 2018.

ART 3
Per a la selecció, s'admeten treballs de cineastes residents a França, Itàlia i
Catalunya, amb subtítols en francès. El treball pot realitzar-se amb qualsevol
suport de vídeo. De tota manera, per a la selecció cal enviar amb el format MP4
o MOV, o possiblement en DVD. La durada de cada curtmetratge, inclosos els
crèdits d'obertura i tancament, no pot superar els 20 minuts.

ART 4
Estan exclosos de la selecció dels vídeos amb continguts discriminatoris,
racials i ofensius cap a grups o individus.

ART 5
Per participar en el concurs, cal enviar l'arxiu del curtmetratge a través de
WeTransfer a mairie.vebron@wanadoo.fr per França,
studioingegneriadorazio@gmail.com per Itàlia, i ajuntament@viladrau.cat per
Catalunya, o indicar enllaços i contrasenya per descarregar-lo, o si es prefereix
en el suport PAL DVD estàndard; en tots els casos cal anticipar el formulari

d'inscripció adjunt a aquest anunci, degudament completat en la seva totalitat
en lletres majúscules i signat, més la foto del cineasta, la seva bio-filmografia
en un arxiu. Format de Word.

ART 6
Si es tria enviar els treballs en DVD, s'han d'enviar per correu ordinari a les
següents adreces:
Mairie de Vébron - Place de la Mairie, 1. 48400 - Vébron
Ajuntament de Viladrau - Carrer Balcells i Morató, 3, 17406 Viladrau
(Girona)
Comune di Civitella Messer Raimondo - Via Maiella - 66010 - Civitella Messer
Raimondo (Chieti)
Indiqui sobre el paquet la indicació "Sense valor comercial, només amb fins
culturals".
ART 7
Les obres s'han de rebre abans del 20 de juny de 2018 independentment del
mata-segells. Les despeses d'enviament de les obres es carreguen als
proponents.
ART 8
Tot el material presentat no serà retornat, sinó que serà adquirit pels arxius de
l'organització, que poden utilitzar-lo de forma gratuïta i per temps il·limitat, per a
projeccions de caràcter promocional i / o cultural sense ànim de lucre.
ART 9
L'organització no és responsable del dany, robatori o pèrdua que poden
concernir les obres durant i després del lliurament.
ART 10
El registre per al Concurs "Tots Som Migrants" és gratuït.
ART 11
En enviar els seus treballs, l'autor declara ser el titular de tots els drets d'ús i
que els continguts no violen les lleis vigents, ni contenen elements de
naturalesa difamatòria de cap tipus. En qualsevol cas, l'autor planteja
l'organització del "Festival Internacional du Film de Vébron" de qualsevol
responsabilitat pels continguts dels curtmetratges projectats en públic.

ART 12
El jurat atorgarà premis per als primers tres classificats. El jurat pot assignar, a
la seva discreció, mencions especials per contribucions tècniques i / o artístics
particulars.
ART 13
Les decisions del Comitè de Selecció i del jurat del Concurs són
inqüestionables. L'organització també tindrà ple poder de decisió, de manera
que no està previst en aquest reglament.
ART 14
Es poden sol·licitar més informacions sobre l'esdeveniment enviant un correu
electrònic a l'adreça: ecran.cevenol@wanadoo.fr
ART 15
La inscripció en el concurs implica l'autorització de la projecció dels treballs al
Festival Internacional du Film de Vébron.
ART 16
Com a molt tard el 30 de juny de 2018 a través d'una publicació en línia, els
resultats de la preselecció es comunicaran en els llocs web dels ajuntaments.

