BASES DELS CONCURS:
●
●
●
●
●
●

Definir categories
Participants (límits i requisits)
Temes dels curts
Terminis d’inscripció - inscripció online (google forms)
Característiques tècniques dels curts (Roser)
Lloc i hora de la cerimònia i entrega de premis

II MOBILE FILM FEST
Bases de participació .
● Temàtica lliure (els participants poden escollir un tema qualsevol, sempre que la manera de
relatar la història audiovisual sigui respectuosa i no atempti contra la moralitat dels conciutadans.
Les propostes audiovisuals han de ser respectuoses amb la societat, animals i medi ambient;
poden promoure conductes constructives, d’inclusió social, solidàries, etc.
● Participació: Poden participar tots els alumnes de Mollerussa ciutat, que estiguin cursant
qualsevol curs d’ESO, de Batxillerat i de la FP. Només es pot participar de manera grupal. Els
grups han d’estar integrats per un mínim de dues persones i un màxim 6.
● Inscripcions: Les inscripcions es faran de manera virtual a través del formulari d’inscripció
degudament omplert (respectant els terminis). (enllaç al formulari)
● Requisits tècnics: Tots els curtmetratges s’entregaran en format digital: MP4 i amb una
resolució FullHD i HD. Els curtmetratges no podran excedir els 3 minuts de duració màxima
(inclosos els títols de crèdit).
● Categories: S’estableixen tres categories per al concurs.
● ESO
● BATXILLERAT I FP
● CATEGORIA OBERTA (per a tots els participants externs a La Salle Mollerussa)
● Premis i mencions: Hi haurà un premi al millor curt de cada categoria i una menció especial. El
comitè organitzador del Segon Mobile Film Fest seleccionarà els millors curtmetratges per a la
cerimònia d’entrega de premis. Un jurat serà l’encarregat d’escollir els millors curts de cada
categoria. El mateix jurat decidirà quin és el curt guanyador de cada categoria..
● En la mateixa gala, el públic atorga el premi “Favorit del públic” en una votació en directe.
● Els curts s’enviaràn gratuïtament a través de WeTransfer: https://wetransfer.com/ a la
següent adreça de correu electrònic: mobilefilmfest@lasalle.cat
● La gala es celebrarà el 14 de febrer al Centre Cultural de Mollerussa.
● La data límit de la inscripció i enviament dels curtmetratges és el 31 de Gener de 2020.
● Amb l’enviament del curtmetratge cal enviar també el document de cessió de drets d’imatge
degudament omplert i signat de cada actor/actriu que hi aparegui sigui o no major d’edat.

