9è Concurs de Curtmetratges de temàtica rural
Mostremp 2020
Participació





Els curtmetratges que es presentin hauran de tenir una relació directa
amb el món rural en el sentit ampli de la paraula.
Hi haurà tres seccions competitives:
a) SECCIÓ OFICIAL, que optaran als premis del jurat i del públic
b) SECCIÓ PALLARS&RIBAGORÇA, rodats i produïts a la zona
geogràfica el Pallars i la Ribagorça (catalana o aragonesa).
Vegeu-ne les bases aquí.
c) SECCIÓ JOVE, creats per directors menors de 18 anys vinculats a
un centre educatiu català. Vegeu-ne les bases aquí.
El festival tindrà lloc els dies 20, 21, 22 i 23 d'Agost del 2020 al cinema La
Lira de Tremp (Lleida)

Condicions tècniques








Les obres podran estar rodades en qualsevol format digital.
No podran tenir una durada superior als 20 minuts.
La subtitulació en català o castellà serà obligatòria si el film no està
editat en cap d'aquests idiomes.
Per a la preselecció, cal presentar les obres en vídeo en format DVD o
mitjançant la plataforma MoviBeta.
No s’admetran a concurs els curtmetratges preseleccionats en edicions
anteriors de Mostremp.
No s’admetran a concurs els curtmetratges que estiguin penjats per a
visionat públic a Internet.
L’organització del certamen es reserva el dret d’agrupar els films segons
la seva temàtica en diferents seccions per a la seva projecció.

Condicions generals


Els concursants seran els únics responsables que la participació del film
en la Mostra no vulneri els drets de terceres persones. Per tant, els
organitzadors s'alliberen de qualsevol responsabilitat referent a aquest
tema.
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Amb la inscripció, se cedeixen a l'organització els drets d'exposició ja
sigui fragmentada com completa per tal de publicitar la Mostra, això
inclou les projeccions itinerants de la Mostra. Tanmateix, això exclou
qualsevol ús comercial o no-promocional.
Els curtmetratges que es presentin a la secció PALLARS&RIBAGORÇA
quedaran automàticament inscrits a la Secció Oficial.

Premis
Tots els films seleccionats a la secció oficial concorreran en una única secció
competitiva i optaran als següents premis:
A) Premi del Jurat: Dotat amb un premi de 2.000 € al millor curtmetratge.
Serà atorgat pel jurat de la mostra.
B) Premi del Públic: Dotat amb un premi de 1.000 € que adjudicarà el
públic del festival en votació secreta.
El jurat oficial podrà atorgar els premis especials que consideri oportuns.
***L'import dels premis estarà supeditat a l'aplicació dels impostos corresponents en cada cas.
La participació a la Mostra suposa l'acceptació total de les bases.
*** En cap cas un film pot endur-se el valor dels dos premis. En cas de coincidir, el premi del
públic serà atorgat al segon film més votat pels espectadors.
*** L'import econòmic del premi serà atorgat al director de l'obra.
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Inscripció
Els participants hauran de trametre, abans del dia 6 d'Abril de 2020, la següent
documentació mitjançant qualsevol de les dues opcions de tramesa:
1. Correu ordinari
 Dues còpies en DVD del film per correu ordinari
 Dos o més fotogrames del film en format .jpeg, .bmp o .png +
Documentació annexa del film (sinopsi, fitxa tècnica...) en format PDF i
Word per correu electrònic a mostremp@gmail.com
Les obres que es trametin via correu ordinari cal que s’adrecin a:
ASSOCIACIÓ MOSTREMP, AMICS DEL CINEMA DE TREMP
Cr. Alcalde Josep Rosell, 8 – 10
25620 Tremp (Lleida)
Catalunya (Espanya)

2. MoviBeta

Cliqueu aquí per accedir a la plataforma:
CONDICIONS D'ÚS:






El contingut és privat i només accessible pel festival i els seus
col·laboradors.
Consulteu els preus de l’enviament aquí.
Consulta els arxius recomanats per millorar streaming aquí.
Consulta les preguntes freqüents sobre el funcionament de l'enviament
en línia aquí.
Qualsevol dubte serà atès a l'adreça de correu info@movibeta.com
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.
Necessites Javascript habilitat per veure-la. . Us recomanem emprar
Google Chrome o Mozilla Firefox per realitzar la pujada. És preferible no
emprar connexió wifi per a la pujada.
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Qualsevol tramesa que no adjunti el material indicat
no quedarà inscrita al Mostremp
Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret de resoldre,
segons el seu bon criteri, qualsevol cas no previst en aquestes bases
Per a més informació ens podeu contactar a través dels correus electrònics
produccio@mostremp.cat i mostremp@gmail.com
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