Bases del concurs de Microfilms del XVIII FEC Festival
1: El concurs de microfilms forma part de les activitats programades pel FEC Festival_Festival
Europeu de Curtmetratges de Reus, que tindrà lloc el proper mes de març.
2: Pot participar-hi qualsevol persona o grup de persones prèvia inscripció a través del web del
festival. Per inscriureʼs, cal enviar un mail amb el títol “Concurs de Microfilms”, indicant el nom,
adreça i telèfon a: info@fecfestival.com. Una vegada inscrits, els participants rebran la confirmació
de participació (via e-mail) en un període màxim de 48h.
3: El període dʼinscripció finalitzarà el dia 19 de febrer de 2016.
4: Els participants hauran confirmar la inscripció el dia 20 de febrer, de 10h a 11h al Castell del
Cambrer (Plaça del Castell n. 1, Reus).
5: Cada participant haurà de disposar de la seva pròpia càmera o equip de rodatge.
6: Els participants disposaran de 32h per a rodar i muntar (si sʼescau) un film
dʼuna durada màxima dʼ1 minut, incloent-hi títol i títols de crèdit.
7: La temàtica del microfilm és lliure. Lʼorganització facilitarà als participants un element o motiu
que haurà dʼestar present en la història (el motiu podrà ser protagonista o no, encara que haurà de
tenir una relació directa amb el film, ja sigui a través del guió o les imatges). El film podrà ser
manipulat digitalment.
8: El microfilm finalitzat sʼhaurà dʼenviar per email a: produccio@fecfestival.com
en un arxiu h264 (.mp4 o bé .mov), abans de les 24h del dia 21 de febrer.
9: En funció dels microfilms presentats, es podrà realitzar una prèvia selecció de les obres.
Lʼorganització es reserva el dret de desestimar aquells microfilms que consideri ofensius o no aptes
per a la seva visualització pública.
10: Els microfilms seleccionats es podran veure en una sessió especial dins de la programació del
FEC Festival_Festival Europeu de Curtmetratges.
11: Els microfilms guanyadors es donaran a conèixer el dia 12 de març de 2016, a les 21h, durant
lʼacte de lliurament dels premis europeus del FEC Festival, al Teatre Bartrina de Reus.
12: Lʼorganització designarà un jurat integrat per persones relacionades amb el món del cinema o
la cultura. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
13: Premis: 1r premi al millor microfilm: 800 euros. 2n premi al millor microfilm: 500 euros.
*Els premis estaran subjectes a les retencions legals aplicables.

14: Els directors/es participants al concurs de Microfilms obtindran una acreditació que els
permetrà accedir a totes les sessions del FEC Festival de manera gratuïta.
15: Els microfilms seleccionats (fragments o la seva totalitat) podran ser utilitzats per la difusió del
festival als mitjans de comunicació. Els microfilms guanyadors es podran visualitzar en el web del
Festival, una vegada finalitzat el certamen.
16: La participació en aquest concurs implica lʼacceptació de les seves bases.

