Bases de participació
MICROCURT EXPRESS

El concurs està obert a tothom, sense límits d’edat. Els treballs es poden presentar de
formaindividual o en grups de fins a tres persones.

L’obra presentada ha de ser inèdita. L’idioma és lliure. En cas de no ser en català o castellà,
anirà acompanyada de subtítols en una d’aquestes dues llengües.

Els microcurts tindran una durada màxima de 100 segons incloent-hi els crèdits.
El dia de rodatge i muntatge serà obligatòriament i exclusivament el dissabte 3 de juliol de les
11h del matí a les 9 del vespre.

Per participar en el microcurt espress 2010 caldrà apuntar-se el mateix dia del rodatge al
Centre Cívic de Fàtima de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 h. del matí.

En tots els microcurts hi haurà d’aparèixer obligatòriament dos objectes que es donaran a
conèixer el mateix dia del concurs. Qualsevol curt que no tingui en compte aquest aspecte
quedarà exclòs del concurs.

Els autors o autores dels films es faran responsables de la situació legal dels seus treballs, en
lo que a drets d’autor i de propietat intel·lectual es refereix. Els treballs que per alguna raó,
l’organització del concurs estimi que no s’adapta a l’esmentada legislació, seran desqualificats
automàticament.

Els treballs han d’anar acompanyats d’una fitxa amb el nom, adreça i telèfon de l’autor/a o els
integrants en el cas dels grups. Cada autor/a o grup només podrà presentar un treball.
S’ atorgarà un únic premi al Millor i Original Microcurt Express que consistirà en un trofeu i un
regal sorpresa.
Es podran declarar accèssits especials o declarar premis deserts si es considera oportú.
El jurat estarà integrat per professionals del mitjà audiovisual i la cultura.
Els treballs s’hauran de presentar en format DVD, o qualsevol que es pugui reproduir en WMV,
al mateix lloc d’inscripció abans de les 21 h. Passada aquesta hora no s’acceptarà cap treball.
La projecció del treballs presentats tindrà lloc el dia 23 de juliol, a les 22.30 h. dins del marc del
Microcurt, Festival de Vídeo d’Igualada, al Centre Cívic de Fàtima (Av. Pietat, 42-44
d’Igualada). Es donarà a conèixer el Microcurt Express guanyador i se’n lliurarà el premi.

