Bases per participar al XVIII FEC Festival
Festival Europeu de Curtmetratges de Reus 2016 (del 9 al 13 de març)
1: Pot participar-hi qualsevol curtmetratge enregistrat en qualsevol format, de producció o direcció
europea, amb una durada màxima de 30ʼ i de realització no anterior a l'1 de desembre de 2014.
2: Sʼaccepten obres de tots els gèneres de ficció (incloent animació. No publicitaris, industrials o
musicals).
3: La inscripció es realitza on-line a través del web: http://www.shortfilmdepot.com o
http://www.uptofest.com (seguir les instruccions indicades a cada pàgina web).
4: El termini dʼinscripció finalitza el dia 30 de novembre de 2015.
5: Un comitè realitzarà la selecció de curtmetratges que aniran a Competició (opten a premi) i
Panorama (fora de competició) i ho comunicarà a les productores i/o directors/es dels curtmetratges
seleccionats, abans del 15 de gener de 2016.
6: Els/les directors/es i/o representants dels curtmetratges seleccionats a Competició seran
convidats/des al Festival, amb el viatge i allotjament assumit per lʼorganització.
7: Els curtmetratges seleccionats a Panorama (fora de competició) es remuneraran amb 60 euros
en concepte de drets de reproducció.
8: Els curtmetratges seleccionats hauran de ser tramesos en el seu format dʼexhibició (digital H264, sense
subtítols), juntament amb la resta de documents que es sol·licitin (diàlegs, imatges, fitxes tècniques…)
abans del 10 de febrer de 2016.
9: Un jurat designat per lʼorganització decidirà els premis europeus. Les decisions del jurat seran
inapel·lables. En cas de considerar imprescindible entregar algun premi ex-aequo, lʼimport es
dividirà entre les obres considerades.
10: Els films seleccionats seran projectats públicament durant els dies del festival, entenent que els
seus autors o productores nʼautoritzen la projecció.
11: Premis >
1r premi al millor curtmetratge (3.500 euros)
2n premi al millor curtmetratge (2.000 euros)
3r premi al millor curtmetratge (1.000 euros)
Premi del públic al millor curtmetratge
Premi Bigas Luna a la millor història
*Tots els premis estaran subjectes a les retencions legals aplicables.

12: Les obres seleccionades podran ser utilitzades per la difusió i/o promoció del festival (sempre
que no sʼindiqui el contrari).
13: Una selecció dels curtmetratges presentats es podrà visionar a través de monitors en la secció
MiniMarket, destinada a únicament a professionals o a persones acreditades.
14: La participació en aquest festival implica lʼacceptació de les seves bases.

