Bases concurs de vídeos:
20 segons de Terror Movistar+
INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ:
1. Els vídeos s’hauran d’emmarcar en la temàtica
de terror en qualsevol dels seus subgèneres,
extensions o interpretacions.

· Els tres curts nominats es projectaran durant
la Sessió Movsitar i a la famosa Marató de 12
hores, el curt guanyador es projectarà també el
divendres 15 de novembre abans de la pel·lícula
de cloenda del Festival.

2. Els vídeos seran publicats a Twitter,
Facebook o Instagram amb el hashtag
#20SegundosMovistar. Caldrà indicar el títol de la
peça.

3. Els premis no es podran declarar ex-aequo.

3. Caldrà inserir els vídeos a Twitter, Facebook
o Instagram, i no s’acceptaran vídeos via links
externs.

5. El jurat es reserva el dret a concedir mencions
especials als vídeos participants.

4. Els vídeos participants hauran d’haver estat
publicats a qualsevol de les xarxes esmentades
amb data posterior al 01/05/2019 i anterior al
01/11/2019.

CONDICIONS GENERALS:

5. Els usuaris que presentin un o més vídeos a
concurs hauran de seguir el compte del Festival
de la xarxa social on el publiquin per si calgués
contactar amb ells a través de la pròpia xarxa.
6. Entre tots els vídeos presentats que s’ajustin a
les condicions exposades, el Jurat decidirà quins
són els finalistes i el guanyador.
7. El Festival i Movistar+ es reserven el dret de
projectar o difondre els vídeos participants. Els
autors en donen el consentiment implícit pel fet
de participar en el Concurs.
JURAT I PREMIS:
1. Un Jurat escollit pel Festival decidirà tres
finalistes que seran anunciats el dia 2 de
novembre de 2019 i un guanyador que serà
anunciat durant la sessió Movistar del Festival.

4. Es podrà declarar els premis deserts en cas
que el Jurat ho consideri oportú.

1. Podeu enviar tants vídeos a competició com
vulgueu, però han de tenir una durada màxima
de 20 segons per vídeo excloent els títols de
crèdit si s’escauen.
2. L’àmbit de participació és internacional.
3. Els vídeos s’han d’emmarcar en la temàtica
de terror en qualsevol de les seves extensions o
interpretacions.
4. Els concursants seran els únics responsables
que el seu vídeo no vulneri els drets de terceres
persones. L’organització quedarà exempta de
qualsevol responsabilitat.
DISPOSICIONS FINALS:
1. La participació en el Concurs implica
l’acceptació íntegra de les bases.
2. Els organitzadors del Festival resoldran, segons
el seu criteri, qualsevol eventualitat.

2. Els vídeos a competició optaran als següents
premis:

3. L’organització es reserva el dret de modificar
les bases sense avís previ.

· Abonament complert per al Festival per als
3 finalistes, projecció en el Festival dels seus
treballs així com la seva difusió a través de les
xarxes de Movistar+.
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· El curt guanyador tindrà dret a 2 nits d’hotel en
habitació doble, corresponents a les nits del 15 i el
16 de novembre.
· El curt guanyador també obtindrà un prèmium
pack marxandatge del Festival, pack especial de
pel·lícules blu-ray.

Del 8 al 17 de Novembre 2019
www.molinsfilmfestival.com

