BASES DE PARTICIPACIÓ
METROPOLIS XVI
Festival de Curts en 48h

Bases del Festival METROPOLIS XVI – Festival de Curts en 48h
1 - Poden participar joves d’edat i gual o menor de 35 anys.

inscriure’s abans del 10 d’octubre de
2021 a les 14h, omplint el formulari d’inscripció de la pàgina web: www.metropolhisglobalh.org
2 - La participació en el Festival és gratuïta, però és imprescindible

3 - Tots els curtmetratges hauran de seguir tres premisses que es faran públiques en l’acte de presentació del

·
En el cas de no poder celebrar un acte presencial es farà una
trobada via Zoom amb les persones participants on se’ls facilitaran les premisses. Així mateix ,
Festival, tindrà lloc el dia 15 d’octubre a les 19h a l’Auditori de les instal lacions de IFP Planeta a L’Hospitalet si
la situació sanitària ens ho permet.

aquestes es publicaran el 15 d’octubre a partir de les 20h a la pàgina web, Facebook, Twitter i Instagram del
Festival.

PREMISSA NÚMERO 1: Haurà d’aparèixer en el curtmetratge, ja sigui en imatge, text o argument, la ciutat
de L’Hospitalet de Llobregat, tenint pes en el desenvolupament de la història.

PREMISSA NÚMERO 2: La frase que es digui als/les participants haurà d’aparèixer en l’obra.
PREMISSA NÚMERO 3:

L’acció o objecte que es digui als/les participants haurà d’aparèixer en el

curtmetratge.

*Totes les premisses han d’estar ben integrades en la narració de la història.

4 - La data límit d’entrega dels curts és el dilluns

18 d’octubre de 2021 a les 16h.

Les imatges que apareguin

hauran d’estar rodades i editades a partir de la presentació de les premisses, és a dir entre el 15 i el 18
d’octubre de 2021. No s’acceptaran curtmetratges que continguin imatges creades amb anterioritat.

5 - Els curtmetratges hauran de tenir una

durada màxima de 5 minuts, incloent els títols de crèdit.

En

aquests s’hauran d’especificar les responsables de les següents funcions: direcció, guió, interpretació (actors i
actrius) i fotografia.

6 - Les obres que no estiguin realitzades en català o castellà, hauran d’estar subtitulades en un d’aquests dos
idiomes.

7-

Els

curts

hauran

d’enviar-se

via

Wetransfer

(fins

a

2GB)

o

Myairbridge

(fins

a

20GB)

a

info@metropolhisglobalh.org fins les 16h del 18 d’octubre de 2021 com a data límit.

8- L’arxiu del curtmetratge haurà d’enviar-se .mov o .mp4 amb les següents característiques:

Format H264. 1920x1080, 24lps, progressiva.
VBR. 32.00 Mbps, max 40.00 mbps.
Àudio ACC 48.000Hz. Estèreo.
9 – Les persones menors de 18 anys que vulguin inscriure’s hauran d’enviar l’autorització de la persona
responsable

legal

del/la

a

www.metropolhisglobalh.org.

info@metropolhisglobalh.org

que

podran

trobar

en

el

següent

enllaç.

L’autorització haurà d’estar signada prèviament al cap de setmana de la

gravació del curtmetratge. No s'acceptaran curts que no compleixin aquesta premisa.

10 - Les dades personals facilitades seran incorporades als fitxers protegits de l’entitat organitzadora del
Festival

Joves

per

la

Igualtat

i

la

Solidaritat

JIS.

Podran

cedir-se

només

a

l'empresa

de

missatgeria

encarregada de fer arribar els premis o quelcom relacionat amb el festival, en cas que fos necessari. En cap
cas seran cedits a altres persones que no siguin amb la fi abans esmentada. En el cas de rectificació o

·

cancel lació

d’aquestes,

contacta

amb

www.metropolhisglobalh.org/ca/legal.

nosaltres.

Pots

consultar

els

nostres

documents

i

legalitat

a
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11 - L’organització determina si les obres s’adeqüen a les bases i als valors i principis de l’entitat, per
posteriorment entregar-les al jurat designat per nombrar a les persones guanyadores. El veredicte serà

·

inapel lable i pot declarar-se deserta alguna categoria.

12 - Les obres no es podran penjar en ningun servei de vídeo (tipus Youtube, Vimeo, Dailymotion...) ni a les
xarxes socials abans del 13 de novembre.

13- Per obtenir els premis serà imprescindible la presencia de la persona o equip realitzador del curt, o el/la
representant que aquesta acrediti a la cerimònia de lliurament de premis que es celebrarà el divendres 12 de
novembre de 2021 a les 18h en els cinemes Filmax del Centre Comercial Gran Via 2 de L’Hospitalet. La no
assistència el dia del lliurament de premis suposarà la pèrdua d’aquests sense possibilitat de reclamació.

*Enguany davant la situació excepcional que vivim arrel de la COVID-19 es poden veure afectades les
limitacions per a poder fer una gala de lliurament de premis presencialment. És per això que
depenent de com esdevinguin els propers esdeveniments l’organització informarà als participants de
com procedir en cada cas.
14- L’organització es guarda el dret de decidir quins i quants curtmetratges formaran part de la projecció el
dia de la gala final.

*En el supòsit de no ser possible realitzar la gala de lliurament de premis, l’organització farà arribar a les
persones guanyadores els premis a la seva adreça postal a través d’un servei de missatgeria.

15- Els premis del Festival consisteixen en:

1er Premi:

€

600

·

metàl lic + Curs de direcció de 40h a l’Escola Plató de Cinema + Dron DJI Mavic Mini +

guardó.

2on Premi: 300€

·

en metàl lic + Cessió dels espais i material de producció (plató) de iFP per un dia, sota

la supervisió d'un responsable d'àrea iFP + Subscripció per 1 any a Filmin + guardó.

Premi millor Guió:

€

200

+ Assistència (guanyador + 2 acompanyants) a una masterclass (2 hores) amb

un expert en guió d'Atresmedia + Subscripció per 3 mesos a Filmin + guardó.

Premi millor Fotografia: 200€

+ Assistència (guanyador + 2 acompanyants) a una masterclass (2 hores)

amb un expert en fotografia d'Atresmedia + Subscripció per 3 mesos a Filmin + guardó.

Premi a la millor Interpretació:

Curs d’Interpretació de 40 hores a l’Escola d’Interpretació i Direcció

Plató de Cinema + Subscripció per 3 mesos a Filmin + guardó.

Premi del públic:

10 ENTRADES per als Cinemes Filmax Granvia 2 + Subscripció per 3 mesos a Filmin +

guardó

*En el supòsit de no ser possible realitzar la gala de lliurament de premis, l’organització farà arribar a les
persones guanyadores els premis a la seva adreça postal a través d’un servei de missatgeria.

* Els cursos de formació seran a títol personal, aquest coincidirà amb la funció especificada en els títols de
crèdit.

Si

la

situació

sanitaria

no

permet

desplaçaments

necessaris

per

a

fer

els

cursos,

l’organització

garantitzarà la possibilitat de fer una formació amb les mateixes característiques de forma online.
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16 - Tots els curtmetratges presentats poden optar a participar en el Festival Inclús: Audiovisuals i Discapacitat que es celebrarà a
Barcelona durant el mes de desembre de 2021. Sempre que aquest es pugui realitzar.

17- Pel fet de participar al festival se cedeix de forma gratuïta els drets de comunicació pública, reproducció, i transformació del
material a l’entitat Joves per la Igualtat i la Solidaritat, organitzadora del festival, per l’explotació de la seva obra sense finalitat
lucrativa, mitjançant qualsevol modalitat de difusió o distribució a nivell internacional i nacional, amb la facultat de cedir-la a
terceres persones, fins la convocatòria de la següent edició del festival i aquests seran prorrogats tàcitament fins que se’ns
comuniqui la intenció de suspendre la validesa d’aquesta clàusula de cessió de drets.

*Els premis econòmics estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents.

18- La participació al Festival Metropolis implica la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol situació o incidència no prevista
en aquestes normes serà resolta segons el criteri de l’organització del festival. El Festival Metropolis no es responsabilitza de la

·

vulneració dels drets de propietat intel lectual que puguin generar les obres participants.

*Torre Barrina, Centre Municipal de Creació Multimèdia de L’Hospitalet, podrà cedir recursos de gravació i muntatge audiovisual,
sota petició prèvia i segons la disponibilitat de l’equipament i els requeriments tècnics de cada projecte.

Dates importants:
Presentació del Festival i lliurament de premisses:
15 d’octubre de 2021 a les 19h a l’Auditoria IFP Planeta L’Hospitalet.

*Queda subjecte a possibles canvis a causa de la situació de la Covid-19 i el que les autoritats sanitàries informin. En aquest cas la
presentació es farà de forma digital.

Rodatge:
Del 15 al 18 d’octubre fins les 16h

Gala lliurament de premis:
12 de novembre de 2021 a les 18h en els Cines Filmax de Gran Via 2.

Per a més informació:
Gemma Gimeno Font [Direcció]
[Direcció]www.metropolhisglobalh.org
info@metropolhisglobalh.org
Facebook: metropolhisglobalh
Twitter: @MetropoLHisGlobaLH
Instagram: @metropolhis_globalh

