Manlleu Film Festival

11 — 14 juliol 2019 · 17a edició

Bases competició Nacional

Bases competició Nacional
1. Pot participar-hi qualsevol curtmetratge enregistrat en qualsevol format, produït per una productora amb
seu a un territori de parla catalana, co-produït per una productora amb seu a Catalunya o dirigit per un
director/a català/na.
2. La durada màxima de l’obra no pot superar els 25 minuts i ha d’haver estat estrenada posteriorment a
l’1 de gener de 2018.
3. S’admeten obres de ficció, no-ficció, animació i experimentals. El Festival no fa diferència entre gèneres
cinematogràfics i tots competeixen en la mateixa categoria.
4. La inscripció de les obres es realitza través del web www.filmfreeway.com/manlleufilmfestival o bé
www.festhome.com .
5. El termini dʼinscripció finalitza el dia 18 de febrer de 2019.
6. El comitè de selecció del Manlleu Film Festival sel·leccionarà les obres i ho comunicarà a les productores
i/o directors/es dels curtmetratges seleccionats com a màxim el 15 de maig de 2019.
7. L’empresa productora o distribuïdora de cada film seleccionat es compromet a enviar, en format digital,
la còpia per la projecció. El format de projecció és un arxiu “.mov” en códec H264 o ProRes 422, so
estéreo, i sense subtítols incrustats. En cas de contenir diàlegs que no són en llegua catalana o castellana,
és imprescindible enviar un arxiu .SRT amb els subtítols prioritàriament en català, o en el seu defecte en
castellà. L’organització es reserva el dret de sol·licitar documentació extra (recorregut per festivals, sinopsi,
imatges promocionals, etc.)
La data límit per l’enviament de la informació és el 25 de maig de 2019.
8. El jurat designat per lʼorganització del Manlleu Film Festival emetrà el veredicte de la competició
Nacional. Les decisions del jurat seran inapel·lables. En cas de considerar imprescindible entregar un premi
ex-aequo, lʼimport es dividirà entre les obres considerades.
9. El Festival es reserva el dret a deixar desert el premi a la categoria Nacional.
10. Els films seleccionats seran projectats públicament durant els dies del festival, assumint que els seus
autors/es o productores nʼautoritzen la projecció i en disposen dels drets necessaris.
11. Els curtmetratges participants a la competició Nacional optaran a un premi dotat amb 1200€. *
12. En cas de ser premiats, la organització sol·licitarà la presència del director o directora del curtmetratge
a la cerimònia d’entrega de premis el diumenge 14 de juliol. En cas de que el director no pogués assistir-hi,
es compromet a delegar aquesta responsabilitat a un altre membre de l’equip.
13. Fragments de les obres seleccionades i les imatges promocionals cedides, podran ser utilitzades per la
difusió i/o promoció del festival (sempre que no sʼindiqui el contrari per part de l’empresa productora).
14. La participació al Manlleu Film Festival implica lʼacceptació d'aquestes bases.

*Tots els premis estaran subjectes a les retencions legals aplicables.

