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El concurs de curtmetratges de
muntanya 2019 està organitzat per el
Club Esqui Berguedà dins els actes del
projecte EnCEBa’T
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La durada mínima de l’obra haurà de ser d’1
minut.

La durada màxima de l’obra haurà de ser de 15
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minuts.

El format de les obres haurà de ser
preferentment de 16:9.

Mitjançant arxiu digital format MP4 o .mov
(quicktime) amb un pes màxim de 2GB
Les obres han de ser originals de l’autor, que
declara tenir tots els drets d’imatge sobre les
mateixes.
La música de les obres ha de ser original o el
participant ha de tenir els drets de reproducció.
L'organització NO es fa responsable de

CATEGORIES

Muntanya i activitats de muntanya
S’accepten temàtiques documentals, ficció i
animació, però sempre hi haurà d’estar present
la muntanya.

QUI HI POT PARTICIPAR?

Qualsevol afeccionat o professional que ho
desitgi.

comprovar-ho ni tindrà cap responsabilitat sobre
la mateixa.
L’organització exclourà els materials que el seu
contingut sigui obscè, violent, sexista, xenòfob,
racista o vulneri algun dret fonamental de la
persona.

IDENTIFICACIÓ I TRAMESA D’OBRES

Els drets d’inscripció són gratuïts.
La tramesa d’obres es realitzarà mitjançant
l’aplicació pertinent, en la que serà obligatori

NOMBRE D’OBRES

1 obra per participant realitzada amb
posterioritat a data 1 de gener de 2018.

registrar-se amb les dades del participant.

http://www.clubesquibergueda.cat
/cebparticipa/public/edicio/2

Els participants hauran d’escriure un breu resum de l’obra
que presenta i podrà adjuntar dues fotografies
promocionals que l’organització podrà incloure en els
actes de promoció de l’esdeveniment.

PREMIS

Es lliuraran el 14 de desembre 2019 a les 19:30 durant la Gala
final EnCEBa’T que tindrà lloc a el Teatre Patronat de Berga.

1er Premi

100€ + diploma

2on. Premi

50€ + diploma

3er. Premi

30€ + diploma

El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

VEREDICTE I JURAT

El jurat estarà format per 4 membres. Un dels membres actuarà
com a president i serà qui, en cas d'empat, tindrà vot doble. El
veredicte es farà entre el 2 i 6 de desembre al local del CEB.
La selecció de curtmetratges que optin a premi es farà publica el
dissabte 7 de desembre. L’organització ho comunicarà als

participants que hagin estat seleccionats.

EXPOSICIÓ I GALA FINAL

L’organització projectarà les obres finalistes i guanyadores durant
la gala final així com en algunes activitats paral·leles de la mateixa.
En tot cas, sempre farà constar el nom de l’autor/a i els premis
obtinguts, si correspon.

Els concursants autoritzen expressament al Club Esquí Berguedà
a desar en una base de dades les obres i reproduir-les en
qualsevol format, tant en la projecció durant la gala final com en
altres activitats pròpies de l’entitat sense ànim de lucre. El CEB
farà constar el nom de l’autor en la mesura que el mitjà de
publicació ho permeti i es compromet a no cedir les imatges a
tercers. El fet de participar en aquest concurs implica la tota
acceptació de les bases.

