37 EDITION
FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI
MOLINS DE REI HORROR FILM FESTIVAL

BASES 17 CONCURS DE CURTS DE TERROR I GORE
Condicions Generals
1. L’àmbit de participació és internacional.
2. Només s’acceptarà una obra a competició per autor,
amb una durada màxima de 18 minuts (crèdits inclosos).
3. Hi haurà una única secció competitiva. Les obres que
no s’adaptin al gènere de terror en qualsevol de les
seves vessants i subgèneres quedaran automáticament
descartades.
4. La data de producció de tots els curtmetratges no podrà ser anterior a l’1 de gener de 2017.
5. Els concursants seran els únics responsables de què
el seu curtmetratge no vulneri els drets de terceres persones. L’organització quedarà exempta de qualsevol
responsabilitat.
6. Tot curt presentat en edicions anteriors quedarà desqualificat.
7. Tots els curts inscrits hauran de tenir subtítols en anglès incrustats independentment de l’idioma original,
exceptuant els de parla anglesa.
8. Els curts seleccionats per formar part de la Secció
Oficial hauran d’enviar al Festival la còpia de projecció
amb subítols en català o castellà incrustats, habilitats
per a la seva projecció, exceptuant els de parla catalana
i castellana.
9. De cara a la seva projecció, els curts seleccionats
a competició oficial hauran d’enviar-se al Festival en
un link amb la màxima resolució a david.izquierdo@
molinsfilmfestival.com per a la seva conversió a DCP.
10. El Festival no es farà càrrec de cap despesa generada
per l’enviament dels curtmetratges.
Inscripció i selecció
1. Els curtmetratges s’enviaran a través de les plataformes associades al Festival: FESTHOME i FILMFREEWAY.
2. La data d’inici de les inscripcions serà el 1 de febrer
de 2018.
3. Els curts participants s’hauran de rebre com a màxim
el dia 31 d’agost de 2018. Les obres rebudes amb posterioritat a aquesta data quedaran descartades.
4. D’entre totes les obres presentades i que compleixin
les característiques mínimes, una comissió interna del
Festival decidirà quines produccions passaran a formar
part de la Secció Competitiva.
Curtmetratges a competició
1. Els curts seleccionats a competició es donaran a
conèixer través de la web el Festival.
2. Els curtmetratges seleccionats no podran abandonar
el festival sota cap concepte.

3. Els autors (o persona de contacte) dels curts a competició seran notificats amb antelació via correu electrònic o telefònica.
4. Un cop finalitzada l’edició del Festival, els curts seleccionats a competició es podran difondre a través del
canal de tv DARK, així com al seu web i perfils oficials a
les xarxes socials, sempre a criteri del responsable editorial del canal i amb l’autorització per escrit dels titulars
dels drets dels curtmetratges.
Jurat i premis
1. El jurat estarà compost per persones relacionades
amb el món del cinema i la cultura.
2. Els curts a competició es projectaran el dissabte 10 de
novembre de 2018.
3. Els directors o representants dels curts seleccionats
disposaran de dues nits d’hotel en una sola habitació
per a dues persones per al dia de la projecció i el dia
anterior o posterior a aquesta.
4. Els curtmetratges a competició optaran als següents
Premis:
a. 1er PREMI DEL JURAT					
500 euros
b. PREMI als millors FX i/o maquillatge 		
250 euros
c. PREMI al millor guió 				
250 euros
d. PREMI ‘ANGOIXA’ del públic			
No econòmic
e. PREMI VICTOR ISRAEL a la millor interpretació		
No econòmic
f. PREMI MÉLIÈS D’ARGENT al millor curt europeu
No econòmic
5. El premis no es podran declarar ex aequo ni deserts.
6. El jurat es reserva el dret a concedir mencions especials als participants.
Disposicions finals
1. La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra de les bases.
2. L’organització del Festival resoldrà segons el seu criteri qualsevol eventualitat.
3. L’organització es reserva el dret a modificar les bases
amb previ avis.
4. Els curts a competició que optin al premi Méliès d’Argent es regiran per les bases de l’European Fantastic
Film Festivals Federation.
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