BASES

1. Qui pot participar.

Podran presentar-se al festival curtmetratges
que comptin amb la participació de persones
amb discapacitat intel·lectual.
S’entendrà com participació de persones
amb discapacitat el desenvolupament de
qualsevol funció significativa en la realització
del curtmetratge (actors, tècnics, etc.) i en
qualsevol de les seves fases (preproducció,
producció, etc.). L’organització es reserva el
dret de demanar la documentació acreditativa
pertinent quan ho cregui oportú.
Queden exclosos els professionals i
estudiants de l’àmbit del cinema i la publicitat.
Es podran presentar el nombre d’obres que
es vulguin.

2. Com participar.

Els curtmetratges presentats al Festival hauran de
reunir les següents característiques:
•

Tenir una durada màxima de 30 minuts

•

Ser una obra de ficció de temàtica totalment
lliure (sempre i quan no sigui ofensiva vers
qualsevol persona o col·lectiu)

•

Pot presentar-se en qualsevol idioma.
Independentment de l’idioma utilitzat és
necessari que estigui subtitulat en català o
castellà

El període d’inscripcions començarà a partir de la
publicació d’aquestes bases a www.asproseat.org
i finalitzarà el 21 de novembre del 2016.
El curtmetratge haurà d’estar penjat als canals de
“Youtube” o “Vimeo”. Si es vol participar al premi
del públic caldrà tenir activada l’opció en obert.
S’enviarà via correu electrònic a festivalcadi@
asproseat.org, els següents documents:
•

Enllaç per a poder descarregar el curt per part
de l’organització.

•

Fitxa d’inscripció complimentada que podeu
descarregar en word al peu de la pàgina del 2n
Festival CADI.

•

Document oficial d’identitat escanejat (D.N.I.,
passaport o targeta de residència) de l’autor
o representant dels autors.

•

Arxiu amb una foto digital referent a l’obra
presentada.

3. El jurat

Qualsevol curtmetratge que no estigui dins dels
paràmetres indicats en aquestes bases podrà ser
automàticament descartat.
Totes les persones que necessitin més informació
sobre aquestes bases o qualsevol aspecte
relacionat amb el Festival es podran posar en
contacte amb nosaltres a través del correu
electrònic festivalcadi@asproseat.org,
la pàgina de facebook www.facebook.com/
festivalcadi o al nostre centre:
Centre ocupacional Can Carreras
Tel. 93 420 90 91
C/Ogassa, 12-14
Barcelona 08042

El jurat serà designat per l’organització i estarà
format per representants de l’àmbit dels serveis
socials, la cultura, la creació audiovisual i
del col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual.
Un
comitè
designat
per
l’organització
seleccionarà, segons criteris propis, les obres
que optaran a concurs i que seran projectades
durant els dies del Festival.
En tot moment, es prioritzarà la creativitat del
contingut per sobre dels aspectes tècnics de
realització.
El premi del públic es concedirà a partir de les
votacions obtingudes en la setmana de projecció
i a través de les votacions en línia en el nostre
Facebook, www.facebook.com/festivalcadi.

4. Premis

•

Millor pel·lícula

•

Millor guió

•

Millor actriu

•

Millor actor

•

Premi del públic

L’organització es reserva el dret d’establir
altres categories de premis si es considerés
oportú.
El veredicte del jurat es farà públic en la gala
de cloenda on també tindrà lloc el lliurament
de premis.

5. Drets i deures

La participació al Festival suposa l’acceptació de
les bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.
Qualsevol situació o incidència que no estigui
acordada a les bases serà resolta segons el criteri
de l’organització del Festival.
Els autors dels curtmetratges pel fet de presentarse, cedeixen a l’organització del Festival, de forma
gratuïta i temps il·limitat, els drets d’exhibició,
reproducció, comunicació i divulgació derivats
de la difusió del Festival, sempre i quan aquesta
es faci sense afany de lucre i amb finalitats de
sensibilització, conscienciació o captació de fons
per a l’organització de l’esdeveniment.
Els participants que es presentin al Festival seran
els únics responsables dels continguts i garantiran
que compliran amb tots els requisits legals, en
particular:

•

Les obres que es presentin no han de
contenir materials que estiguin subjectes a
drets. L’organització no és responsable de
l’ús no autoritzat de música o imatges en els
curtmetratges presentats.

•

Tota persona o entitat participant es
responsabilitzarà d’obtenir el consentiment
pels drets d’imatge de les persones que
apareguin al curtmetratge i en cap cas serà
responsabilitat de l’organització del Festival.

•

Els curtmetratges no poden incloure imatges o
missatges de caràcter vexatori o racista, ofensiu
o degradant per a les persones, col·lectius,
animals, entitats i creences, reservant-se
l’organització la possibilitat d’excloure aquells
treballs que segons el seu criteri, no respectin
aquesta condició.

L’organització del Festival es reserva el dret de
modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar
el concurs sense avís previ per qualsevol raó
no imputable a ella. Una acció fraudulenta
desqualifica el curt de la persona que la comet.
Les dades de caràcter personal que es demanen
per presentar-se al Festival s’inclouran en un
fitxer propietat del Festival i podran utilitzar-se
per aspectes relacionats amb el Festival. Es
podran exercir els drets d’accés, cancel·lació,
rectificació i oposició, així com revocar en
qualsevol moment el consentiment prestat,
comunicant-ho per escrit a l’organització
del Festival. El fet de presentar-se al Festival
i facilitar les dades implica que es presta la
conformitat amb els apartats anterior.

6. Visualització 		
dels films
El mes de febrer de 2017 es podran visualitzar
els curts seleccionats en un espai encara per
determinar amb accés públic i gratuït.
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