BASES GENERALS

1. TEMÀTICA I PARTICIPANTS
SOMSECUNDÀRIA pretén ser un espai on els i les adolescents puguin expressar les
seves inquietuds lliurement i transmetre la seva visió del món a través del llenguatge
audiovisual. Per tant, l'objectiu d'aquest concurs és fomentar la producció de
curtmetratges per poder donar a conèixer i reproduir el material audiovisual que han
anat realitzant durant el curs lectiu.
Aquesta convocatòria va dirigida als alumnes de tots els centres educatius de
secundària, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments post obligatoris (no
universitaris), de les Terres de Lleida.
2. REQUISITS
Amb aquest concurs es pretén fomentar la creació, la realització i l’edició de
curtmetratges, per la qual cosa la temàtica dels curtmetratges a concurs és lliure.
S’admeten curtmetratges de ficció o documentals.
L’idioma del curtmetratge és lliure però, en cas de no ser en castellà o català, hauran
d’incloure subtítols en català.
3. CONDICIONS GENERALS
Els centres educatius de secundària, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments post
obligatoris (no universitaris), de les Terres de Lleida seran els únics responsables que la
participació del film a SOMSECUNDÀRIA no vulneri els drets de terceres persones. Per
tant, els organitzadors s'alliberen de qualsevol responsabilitat referent a aquest tema.

Amb la inscripció, es cedeixen a l'organització els drets d'exposició, ja sigui
fragmentada o completa, per tal de visualitzar-la a SOMSECUNDÀRIA. Això també
exclou l’ús comercial o amb fins lucratius del material audiovisual presentat al concurs
SOMSECUNDÀRIA.
4. INSCRIPCIÓ
Els participants tenen temps per inscriure’s al concurs SOMSECUNDÀRIA fins el dia 30
de Juny de 2020.
5. CONDICIONS TÈCNIQUES
Els curtmetratges podran estar rodats en qualsevol format (càmera de vídeo, càmera
fotogràfica, mòbil o web cam) i no podran tenir una durada superior als 7’ 30’’.
Els curtmetratges han d’estar realitzats durant el curs 2019-2020.
S’hauran de presentar en format AVI o MP4 mitjançant WETRANSFER i enviar-los al
mail: (info@somcinema.cat), en un sol arxiu que contingui el curtmetratge del concurs
i on haurà d’aparèixer:
-

Títol del curtmetratge.

-

Nom del centre educatiu.

-

Curs dels alumnes participants.

-

Crèdits finals.

El material haurà d’anar acompanyat del formulari d’inscripció que es podrà
descarregar de la web de SOM CINEMA (www.somcinema.cat) a partir de la data de la
convocatòria i enviar-lo al correu indicat.
Tot el material rebut formarà part dels arxius del Festival SOM CINEMA.

6. JURAT
La decisió del jurat es farà pública al llarg del 11 SOM CINEMA 2020 i serà inapel·lable.
El jurat estarà format per professorat i estudiants del Grau de Comunicació i
Periodisme Audiovisuals. Si es considera oportú, el jurat pot declarar el premi desert, o
concedir mencions especials. El veredicte s’anunciarà durant la celebració del 11 SOM
CINEMA 2020.
7. PREMIS
Els curtmetratges seleccionats es projectaran durant la celebració del 11 SOM CINEMA
2020.
Els alumnes i representants del Centre Educatiu del curtmetratge guanyador rebran un
guardó després de la sessió de projecció.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol circumstància no
especificada en les bases.
Presentar-se al concurs SOMSECUNDÀRIA suposa la total acceptació d’aquestes bases.

