BASES DEL CONFINACURT 2020
1. El concurs Confinacurt és una activitat extraordinària del Cineclub Vuitimig que tindrà
lloc del 4 al 5 d’abril de 2020.
2. Pot participar-hi qualsevol persona o grup que s’inscrigui a través del correu electrònic
correcurts@gmail.com indicant el nom, adreça i telèfon.
3. El període d’inscripció finalitzarà el divendres 3 d’abril de 2020 a les 21:00.
4. Els participants disposaran de 24 hores per a rodar i muntar (si escau) un film d’una
durada màxima d’1 minut inclosos els crèdits.
5. El tema dels Confinacurts és lliure, tot i que hauran de ser rodats dins l’espai en el qual
els participants estiguin confinats durant el concurs. Per tant, caldrà respectar el sentit del
confinament i no estan permesos els exteriors que no siguin de l’habitatge propi.
6. L’organització donarà a conèixer el dissabte 4 d’abril a les 9:00 un element o motiu que
haurà de ser present a la història. El motiu podrà ser protagonista o no, però haurà de tenir
una relació directa amb el film, ja sigui a través del guió o de les imatges. El film podrà ser
manipulat de forma digital o informàtica.
7. Cada inscrit podrà presentar un màxim de 2 Confinacurts.
8. El Confinacurt s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça correcurts@gmail.com,
en el termini màxim de les 10:00 del diumenge 5 d’abril.
9. Els Confinacurts es podran veure el mateix dia 5 d’abril a partir de les 18:00 al canal de
Youtube del Cineclub Vuitimig.
10. L’organització designarà un jurat integrat per persones relacionades amb el món del
cinema i de la cultura. Les seves decisions seran inapel·lables.
11. El jurat concedirà un primer, segon i tercer premi, sense dotació econòmica. Els tres
guanyadors seran projectats a les sessions de cinema a la fresca del Cineclub Vuitimig del
proper estiu, i també en la 21ena edició de la MACCA del proper febrer.
12. Els Confinacurts guanyadors es donaran a conèixer el mateix diumenge 5 d’abril a les
20:00 a través de les xarxes socials del Cineclub, Instagram, Youtube i Facebook.
13. Els arxius de les obres presentades romandran a l’arxiu de l’organització.
14. Els Correcurts seleccionats, ja sigui en la seva totalitat o no, podran ser utilitzats per a
la difusió de la mostra als mitjans de comunicació.
15. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les seves bases.
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