EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CASTELLON

X SETMANA DE VÍDEO AMATEUR DE CASTELLÓ
Del 3 al 6 de maig de 2005_BASES

d’acord amb criteris de qualitat artística i tècnica. D’aquesta selecció
s’encarregarà un comitè designat per l’organització.

_1. La X Setmana de Vídeo Amateur de Castelló tindrà lloc els dies 3, 4,
5 i 6 de maig de 2005.
El programa estarà integrat per curtmetratges realitzats en vídeo amateur
o Súper-8, que han de tindre una data de realització posterior a desembre
de 2003.

_6. Premis
Els premis estan atorgats per l’Ajuntament de Castelló.

_2. Presentació de les obres
Les persones interessades a participar en aquest certamen han de
trametre les obres a la següent adreça:

La dotació econòmica per a premis és de 1.800 euros, els quals es
repartiran de la següent manera:

UNIVERSITAT JAUME I
Servei d’Activitats Socioculturals
Edifici Rectorat
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Totes les obres s’han de presentar en format DVD o VHS, incloent-hi les
realitzades en Súper-8. Les despeses d’enviament són a càrrec de la
persona interessada i les de devolució a càrrec de l’organització.
_Documentació
Les obres s’han de presentar acompanyades de la fitxa d’inscripció
correctament formalitzada, una fotocòpia del DNI i dues imatges del curt.
Podeu trobar la fitxa d’inscripció en
http://www.uji.es/CA/asc/video/amateur/
Les imatges es poden enviar per correu electrònic a cinema@uji.es.

Els curtmetratges seleccionats per a la secció oficial opten a algun dels
premis atorgats pel certamen.

600 euros al millor Curtmetratge de Ficció
600 euros al millor Curtmetratge de No Ficció
600 euros al millor Curtmetratge d’un/a realitzador/a valencià/ana.
Els premis estan subjectes a les retencions fiscals pertinents.
_Premi del Públic
El públic assistent a les projeccions concedirà amb els seus vots el Premi
del Públic.
Aquest premi consisteix en un lot de pel·lícules en DVD valorat en 200
euros i una estatueta.
_Jurat
El jurat està integrat per un/a professional de l’audiovisual, un/a
realitzador/a de curts i un/a professor/a de la Universitat Jaume I.
Si ho considera oportú, el jurat pot declarar deserts els premis.

_3. Requisits de les obres

La decisió del jurat és inapel·lable.

- S’accepten tots els gèneres i estils.
- La durada del curtmetratge no pot ser superior a 20 minuts.
- Les obres s’han de presentar en castellà o en valencià. Si estan realitzades
en un altre idioma s’han de subtitular en castellà o en valencià.
- No se seleccionaran curtmetratges que hagen participat en edicions
anteriors de la Setmana.

_7. Difusió de les obres
La Universitat Jaume I té dret a disposar d’una còpia de cada curtmetratge
seleccionat, que dipositarà en la seua videoteca a la disposició dels seus
usuaris. Així mateix, pot incloure aquestes còpies en els seus programes
de difusió cultural. En els dos casos els autors cedeixen lliurement els
seus drets a l’UJI en la mesura necessària per portar a terme aquestes
actuacions.

_4. Termini de presentació
El termini de presentació finalitza el dia 1 de març de 2005.
_5. Selecció de les obres
Entre les obres presentades al certamen es portarà a terme una selecció

Els participants de la X Setmana de Vídeo Amateur de Castelló es
comprometen a complir aquestes bases.
Contacte:

Telèfon: 964 728 872 / cinema@uji.es

